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Samenvatting 

 

Inleiding 
Op dit moment bestaat de beschikbare kwaliteitsinformatie voor fysiotherapie vooral uit proces- en 

structuurindicatoren die fysiotherapie in het algemeen betreffen. Transparantie over 

kwaliteitsinformatie op aandoeningsniveau ontbreekt. CZ Groep en De Friesland Zorgverzekeraar 

vinden het belangrijk dat deze kwaliteitsinformatie inzichtelijk wordt. Om daar te komen moet deze 

informatie breed verzameld gaan worden. Daarom hebben CZ Groep en De Friesland 

Zorgverzekeraar aan IQ healthcare de opdracht gegeven om een tripartite gedragen minimale 

dataset te ontwikkelen om kwaliteitsinformatie voor de behandeling van lage rugklachten en voor de 

behandeling van COPD in de eerstelijns fysiotherapie beschikbaar te krijgen.  

 

Doelstelling 
De doelstelling van het project was drieledig. Het voornaamste doel was de selectie van een 

minimale dataset van structuur-, proces- en uitkomstmaten, inclusief een meetprotocol, voor 

patiënten met lage rugklachten en COPD in de eerstelijns fysiotherapie. Deze set diende tripartite 

gedragen te worden door alle relevante stakeholders (patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars). 

Het tweede doel was om voor elk van de twee aandoeningen een uniform gedragen 

patiëntprofilering te maken. Tot slot was het derde doel om voor alle patiëntprofielen uniform 

gedragen declaratiecodes te bepalen.  

 

Methode 

De selectie heeft de stappen 1-3 van de PROM-cyclus gevolgd, op basis van de volgende methoden: 

 Analyse van relevante beleidsdocumenten, wetenschappelijke literatuur en richtlijnen voor 

identificeren van relevante structuur-, proces- en uitkomstmaten 

 Identificeren van potentiele meetinstrumenten voor het meten van uitkomsten van 

fysiotherapeutische zorg  

 Beoordeling van de geïdentificeerde meetinstrumenten op validiteit en betrouwbaarheid, of ze 

eenvoudig in de praktijk te verzamelen zijn en of ze veel gebruikt worden. 

 Opstellen van een voorlopige indeling in subclusters met profielen van patiënten 

 Opstellen van een eerste concept minimale dataset met structuur-, proces- en uitkomstmaten en 

bijbehorende meetinstrumenten 

 Vragenlijst onder een brede vertegenwoordiging van het werkveld om de meetinstrumenten in 

de minimale dataset te toetsen op relevantie en haalbaarheid 

 Bespreken van de resultaten van het vragenlijstonderzoek met experts 

 Interviews met patiënten om het patiëntenperspectief te toetsen  

 Werkconferentie voor de eerste selectie van meetinstrumenten en meetprotocol 

 Discussieronde met experts en betrokken patiëntenverenigingen om openstaande 

discussiepunten te bespreken en eventuele alternatieven te vinden  

 Tweede vragenlijst onder brede vertegenwoordiging van het werkveld om de discussiepunten en 

eventuele alternatieven te toetsen op relevantie en haalbaarheid 

 Opstellen van een ‘definitief concept’ van de minimale datasets 

 Toetsen van draagvlak van de minimale datasets bij stakeholders 

 Vaststellen definitieve minimale dataset lage rugklachten en COPD 
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Resultaten 
 

Lage rugklachten   

Voor de minimale dataset lage rugklachten zijn vier meetinstrumenten geselecteerd die gebruikt 

worden om uitkomsten van de fysiotherapeutische zorg te kunnen meten op gebied van pijn (NPRS), 

(fysiek) functioneren (QBPDS, PSK) en algemeen ervaren effect (GPE). Daarnaast wordt de ODI als 

meetinstrument voor (fysiek) functioneren in een vervolgpilot meegenomen om relevantie en 

haalbaarheid van het gebruik van dit meetinstrument verder te toetsen.  

 

Voor de indeling in profielen is de StartBackTool geselecteerd. Met behulp van de StartBackTool is 

het mogelijk om herstelbelemmerende en psychosociale factoren te signaleren en patiënten in te 

delen in drie risicoprofielen (laag, medium, hoog). In 2017 en 2018 worden data verzameld om de 

datverzamelingsprocedure verder te verfijnen en inzicht te krijgen in de uitkomsten, rekening 

houdend met de verschillende profielen en de uitkomstdomeinen fysiek functioneren en pijn. Daarna 

kan vastgesteld worden of de indeling in drie profielen relevant is in relatie tot het meten van 

uitkomsten en het definiëren van normwaarden en welke aanpassingen eventueel nodig zijn.  

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de vastgestelde minimale dataset en het bijbehorende 

meetprotocol. 

 

Minimale dataset lage rugklachten 

Domein meetinstrument Laag risicoprofiel Medium/hoog risicoprofiel 

Uitkomsten  Intake Afsluiting Intake Elke 6 
wkn1 

Afsluiting 

Fysiek 
functioneren 

QPBDS   X X X 

 ODI (pilot)   X X X 

 PSK X X X X X 

 NPRS (pijn) X X X X X 

Generiek Global Perceived Effect (GPE)  X   X 

Profielindeling Start Back Screening Tool X  X   
1 Alleen van toepassing indien de behandeling langer dan 3 maanden duurt 
 

 
COPD 
In de minimale dataset COPD wordt onderscheid gemaakt tussen a) kernmeetinstrumenten in de 

MDS; b) meetinstrumenten die alleen worden toegepast wanneer ze relevant zijn voor het 

behandeldoel; en c) meetinstrumenten die in pilotvorm getest kunnen worden. 

 

AD a: De kernmeetinstrumenten bestaan uit 6-Minute Walk Test (domein fysieke capaciteit), de CCQ 

(domein kwaliteit van leven),  de Global Perceived Effect (domein patiëntervaringen) en een 

structuurmaat (eisen ten aanzien van de fysiotherapeut die patiënten met COPD behandelt en 

inrichtingseisen). Daarnaast is er een beperkt aantal procesvariabelen opgenomen van belang voor 

casemix-correctie. Voor het in kaart brengen van het patiëntprofiel wordt de indeling van lichte, 

matige of ernstige klachten gehanteerd op basis van de criteria van de zorgstandaard COPD. De 
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zorgstandaard beschrijft een indeling in profielen op basis van een aantal kenmerken, die gerelateerd 

zijn aan de ziektelast (licht/matig/ernstig).  

 

AD b: Fysiotherapeuten beschrijven de doelen voor de behandeling en afhankelijk van de gestelde 

doelen worden metingen met specifieke meetinstrumenten ingevuld. Dit zijn de Quadricepsmeting 

en de MRC voor dyspnoe. Quadriceps spierkracht is een optioneel instrument voor herhaalde meting 

indien spierkrachtverbetering behandeldoel is. De MRC is een optioneel instrument voor herhaalde 

meting en dient alleen ingevuld te worden indien kortademigheid een behandeldoel is.  

 

AD c: Het meten van de fysieke activiteit wordt getest met een stappenteller in een pilot, aangezien 

het vergroten van fysieke activiteit een belangrijk doel van de fysiotherapeutische interventie is en 

daarmee ook een belangrijke uitkomst. De ziektelastmeter COPD zal ook in een vervolgpilot worden 

opgenomen. De reden hiervoor is dat de fysiotherapeuten niet met dit instrument bekend zijn en dit 

ook nog niet in de EPD’s is geïmplementeerd. De toepasbaarheid in de praktijk kan in een pilot 

verkend worden. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de vastgestelde minimale dataset en 

het bijbehorende meetprotocol. 

 
Minimale dataset COPD 

Domein Minimale dataset fysiotherapie COPD Meetprotocol 

   Intake Elke 3 mnd
1 

Afsluiting 

 A: Kernmeetinstrumenten    

Fysieke capaciteit 6-Minute Walk Test (6 MWT) X X X 

Kwaliteit van 
leven 

Clinical COPD Questionnaire (CCQ) X X X
2 

Patiëntervaringen Global Perceived Effect (GPE)    X X
2 

Achtergrond-
variabelen 

Vastleggen van behandeldoelen, 
achtergrondgegevens zoals longaanvallen afgelopen 
12 maanden en comorbiditeiten, indeling in 
profielen op basis van de zorgstandaard 

Eenmaal 
per jaar 

    

Structuur Eisen ten aanzien van de fysiotherapeut die 
patiënten met COPD behandelt en inrichtingseisen 

Eenmalig 
op praktijk 
niveau 

    

 B: Meetinstrumenten die alleen bij relevantie voor 
behandeldoel worden toegepast 

   

Spierkracht Quadricepskracht (met Microfet) X * * 

Kortademigheid Medical Research Council Dyspnea (MRC) X ** ** 

 C: Meetinstrumenten die in pilotvorm getest 
worden 

   

Fysieke activiteit Meten van fysieke activiteiten met een 
stappenteller (in een pilotgroep)

3 
   

Overall Ziektelastmeter COPD (in een pilotgroep)
3 

   
1 Alleen van toepassing indien de behandeling langer dan 3 maanden duurt 
2 Bij patiënten die > 12 maanden onder behandeling zijn wordt deze meting ieder jaar uitgevoerd 
3 Meetprotocol wordt in de pilot bepaald 

*Alleen relevant indien spierkrachtverbetering behandeldoel is 

** Alleen relevant indien kortademigheid een behandeldoel is 
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Vaststelling van de datasets 
In een afsluitende bijeenkomst van de begeleidingscommissie van het project zijn de definitieve sets 

tripartiet vastgesteld door de beroepsgroep, patiënten en verzekeraars. De vastgestelde minimale 

datasets en de intentie tot verdere tripartiete samenwerking om uniforme uitkomstindicatoren voor 

de fysiotherapeutische behandeling te ontwikkelen en toe te passen, zijn bekrachtigd middels een 

getekende verklaring door NVVR De Wervelkolom, Longfonds, Stichting Keurmerk Fysiotherapie, 

KNGF, CZ Groep en DFZ. 

 
Vervolgstappen en aanbevelingen 
Na vaststelling van de minimale datasets kan gestart worden met het testen en van het 

meetinstrumentarium en het ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren. Hiervoor kunnen de stappen 4-6 

van de PROM-cyclus worden gevolgd (zie figuur 1 op pagina 9). In deze rapportage over de selectie 

van de minimale datasets beschrijven we de eerste drie stappen van de cyclus (doelstelling, selectie 

PROs, selectie PROMs). In een volgend project kunnen de volgende drie stappen gezet worden: 

testen PROM, definiëren indicator, testen indicator. Een dergelijk project kan bestaan uit een pilot 

waarin data wordt verzameld en indicatoren worden ontwikkeld en getest. 

 

Voor de inrichting van een vervolgproject hebben we de volgende aanbevelingen geformuleerd: 

 Zorg voor een goede terugkoppeling van de gegevens die door patiënten zijn ingevuld in de 

EPD’s en de uitspoel van de gegevens naar een database 

 Richt een vervolgproject tripartite in 

 Zoek afstemming met systeemadvies fysio- en oefentherapie   

 Betrek netwerken bij de uitvoering van de pilots 

 Evalueer het routinematig meten zowel bij fysiotherapeuten als bij patiënten 

 Zorg ervoor dat de meetperiode lang genoeg is om voldoende data te verzamelen om goede en 

betrouwbare indicatoren te kunnen ontwikkelen 
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1. Inleiding 

 

In veel landen – waaronder Nederland – groeien de zorgkosten sterker dan de economie, is de 

kwaliteit van zorg variabel en er zijn grote verschillen in de geleverde zorg.1 2 Hoewel er richtlijnen 

zijn met aanbevelingen over de te leveren zorg, er is veel variatie in het naleven van de richtlijnen. 

Deze variatie is enerzijds gewenst om de zorg aan te passen aan individuele behoeften, anderzijds is 

er ook sprake van ongewenste variatie. Daarnaast is het vaak op basis van evidence onduidelijk wat 

de beste strategie is. Om inzicht te krijgen in de uitkomsten (en variatie) in de geleverde zorg is het 

van belang om de uitkomsten van de zorg inzichtelijk te maken. 

 

De uitkomsten van de zorg kunnen op verschillende manieren inzichtelijk gemaakt worden, zoals het 

meten van tevredenheid, mate van herstel van patiënten, wachttijden, klachten of complicaties etc. 

De kwaliteit van zorg wordt vaak gemeten met indicatoren. Een indicator is een meetbaar element 

van zorgverlening dat een aanwijzing geeft over van kwaliteit van zorg. Vaak wordt een onderscheid 

gemaakt naar structuur-, proces- en uitkomstindicatoren.3 Structuurindicatoren evalueren de 

zorgsetting. Procesindicatoren beschrijven het zorgbeleid dat is gevoerd in termen van preventie, 

diagnostiek, behandeling en follow-up. Uitkomstindicatoren geven op patiëntniveau het 

behandelresultaat weer. Structuur- en procesindicatoren verwijzen naar de organisatorische 

voorwaarden voor het leveren van verantwoorde zorg en de wijze waarop de zorgprocessen worden 

uitgevoerd. Dit levert op zich geen inzicht in de uitkomst van de zorg.  

 

Om uitkomsten van zorg inzichtelijk te maken kunnen patiëntgerapporteerde uitkomsten worden 

gebruikt om de ervaren gezondheid in kaart te meten. Deze ervaren gezondheid noemen we een 

PRO (Patient-Reported Outcome). PROs hebben betrekking op symptomen zoals pijn en angst, 

fysieke of mentale gezondheid, of het functioneren van de patiënt in werk, sport of huishouden. Een 

PRO wordt gemeten door de patiënt vragen te laten beantwoorden. Een dergelijke vragenlijst heet 

een PROM (Patient-Reported Outcome Measure). Deze PROMs worden toegepast in de praktijk ter 

ondersteuning van het patiëntgericht methodisch handelen en het klinisch redeneren. De uitkomsten 

gemeten met PROMs worden doorontwikkeld tot indicatoren voor keuze informatie voor 

bijvoorbeeld patiënten, en externe verantwoording ten aanzien van de kwaliteit om de kwaliteit van 

de fysiotherapeutische zorg en voor het inzetten van verbeteracties. Het is dus van belang om de 

gegevens te verzamelen die belangrijk zijn om variatie in uitkomsten op waarde te schatten ten 

aanzien van de fysiotherapeutische interventie. 

 

Naast patiëntgerapporteerde uitkomsten zijn ook klinische uitkomsten – gemeten door de 

fysiotherapeut – van belang in de diagnostiek, behandeling en evaluatie van de fysiotherapeutische 

zorg. Denk daarbij aan het meten van spierkracht, inspanningsvermogen of fysieke activiteit. Om 

goed inzicht te krijgen in de kwaliteit van zorg is het belangrijk om een evenwichtige (minimale) 

dataset voor structuur-, proces- en uitkomstmetingen samen te stellen die gezamenlijk een indicatie 

kunnen geven van de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg.  

 

Het ontwikkelen van indicatoren verloopt in een aantal stappen, zoals beschreven in de PROM-cyclus 

(zie figuur 1).4 Deze cyclus beschrijft de stappen voor het ontwikkelen van indicatoren op basis van 

PROMs. 
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Figuur 1.  Stappenplan van de PROM-cyclus 

 
 

 

Binnen de fysiotherapie worden veel PROMs aanbevolen in richtlijnen. Deze PROMs worden 

toegepast in de praktijk ter ondersteuning van het patiëntgericht methodisch handelen en het 

klinisch redeneren en kunnen de uitkomsten van de fysiotherapeutische zorg inzichtelijk maken. Het 

Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) heeft de afgelopen jaren een kwaliteitssysteem 

ontwikkeld waarin PROMs een belangrijke rol hadden voor gebruik in het klinisch redeneren en de 

uitkomsten inzichtelijk te maken.5  

 

Op dit moment bestaat de beschikbare kwaliteitsinformatie voor fysiotherapie vooral uit proces- en 

structuurindicatoren die fysiotherapie in het algemeen betreffen. Transparantie over 

kwaliteitsinformatie op aandoeningsniveau ontbreekt. CZ Groep en De Friesland Zorgverzekeraar 

vinden het belangrijk dat deze kwaliteitsinformatie inzichtelijk wordt. Om daar te komen moet deze 

informatie breed verzameld gaan worden. Daarom hebben CZ Groep en De Friesland 

Zorgverzekeraar aan IQ healthcare de opdracht gegeven om een tripartiet gedragen minimale 

dataset te ontwikkelen om kwaliteitsinformatie voor de behandeling van lage rugklachten en voor de 

behandeling van COPD in de eerstelijns fysiotherapie beschikbaar te krijgen.  
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2. Doelstelling 

 

De doelstelling van het project was drieledig. Het voornaamste doel stap 2 en 3 van de PROM-cyclus: 

de selectie van een minimale dataset van structuur-, proces- en uitkomstmaten, inclusief een 

meetprotocol, voor patiënten met lage rugklachten en COPD in de eerstelijns fysiotherapie. Deze set 

diende tripartite gedragen te worden door alle relevante stakeholders (patiënten, zorgverleners en 

zorgverzekeraars). Het tweede doel was om voor elk van de twee aandoeningen een uniform 

gedragen patiëntprofilering te maken. Tot slot was het derde doel om voor alle patiëntprofielen 

uniform gedragen declaratiecodes te bepalen. 

 

De selectie van de uitkomstmaten volgt de stappen van de PROM-cyclus. Dit rapport beschrijft stap 

1-3 van de cyclus. Op het moment dat er voldoende data verzameld zijn (stap 4 van de PROM-cyclus) 

kunnen hier normatieve waarden aan verbonden worden en kunnen uitkomstindicatoren worden 

vastgesteld die gebruikt kunnen worden voor externe transparantie (stap 5 en 6 van de PROM-

cyclus). Deze vervolgstappen vallen buiten de scope van dit rapport.  

 

 

3. Methode 

 

Voor het vaststellen van de set uitkomstmaten zijn verschillende methoden gebruikt in de volgende 

onderdelen: 

1. Analyse van relevante documenten (november-december 2016) 

a) Er is een analyse van relevante documenten (richtlijnen, bestaande literatuuroverzichten, 

beleidsdocumenten) uitgevoerd op basis waarvan een set potentiële concept uitkomstmaten 

is opgesteld. Dit betrof documenten binnen de Nederlandse richtlijnen voor 

fysiotherapeuten, huisartsen, medisch specialisten, multidisciplinaire en monodisciplinaire 

(internationale) richtlijnen en andere bestaande bronnen van meetinstrumenten en 

uitkomstindicatoren. De focus lag op het identificeren van patiëntgerapporteerde 

uitkomstmaten, functionele testen en patiënttevredenheid, maar wanneer er bestaande 

proces- of structuurmaten werden gevonden zijn deze ook meegenomen. De bronnen die 

zijn geraadpleegd zijn beschreven in bijlage 1. Tevens is een gerichte analyse uitgevoerd van 

de literatuur in de database PubMed naar bestaande uitkomstindicatoren en is gekeken 

welke proces- en uitkomstmaten zijn geïdentificeerd bij het KNGF en het Stichting Keurmerk 

Fysiotherapie. 

b) Vervolgens zijn de meetinstrumenten beoordeeld op validiteit en betrouwbaarheid, of ze 

eenvoudig in de praktijk te verzamelen zijn en of ze veel gebruikt worden. De richtlijnen en 

andere brondocumenten zijn hiervoor tevens geanalyseerd. De volgende gegevens zijn per 

(uitkomst)meting vastgelegd: 

1. type meting (structuur/proces/uitkomst) 

2. type vragenlijst/instrument 

3. de doelgroep, waarvoor bestemd 

4. inhoud vragenlijst/meetmethode instrument 

5. de tijd die nodig is om in te vullen/af te nemen 

6. de methodologische kwaliteit van het instrument 



 

11 
 

7. de minimal clinically important difference (MCID) 

8. het domein 

9. gerelateerde meetinstrumenten 

10. uitgevraagd voor de database van de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF) of 

Stichting Keurmerk Fysiotherapie (landelijke database kwaliteit; LDK) 

11. versienummer instrument 

12. overwegingen voor gebruik 

c) Voor het definiëren van de subclusters van profielen van patiënten met COPD en lage 

rugklachten in de data zijn diverse mogelijkheden verkend: er is gekeken naar indeling in 

profielen in bestaande richtlijnen, we hebben een gerichte literatuursearch gedaan, 

beleidsdocumenten geanalyseerd en gesprekken gevoerd met stakeholders (experts, 

verzekeraars, patiënten) om te verkennen wat er nodig is om de subclusters te detecteren. 

Doelstelling van indeling in subclusters van patiënten is het onderscheid maken in 

prognostische profielen voor doelstelling, uitkomst en omvang van de fysiotherapeutische 

behandeling.   

 

2. Vragenlijst onder een brede vertegenwoordiging van het werkveld (december 2016) 

Middels een digitale vragenlijst is de concept dataset en de voorgestelde (sub)clusters voorgelegd. 

Hiervoor zijn fysiotherapeuten uit het werkveld benaderd via de netwerken die bij CZ Groep bekend 

zijn en andere experts uit het veld. Om geen onevenredige invloed van praktijken of netwerken te 

krijgen konden nooit meer dan 2 personen uit een netwerk de vragenlijst invullen. De relevantie en 

haalbaarheid kon gescoord worden op een 9-puntsschaal (niet relevant/haalbaar tot zeer 

relevant/haalbaar) en de fysiotherapeuten hadden de gelegenheid om aan te geven welke data 

gewenst zijn en welke gemist kunnen worden. Bij een mediane score van ≥ 6,5 werd de 

(uitkomst)maat opgenomen in de voorlopige conceptset. 

 

3. Bespreken resultaten expertgroepen (januari 2017) 

Met een groep van experts voor beide clusters van de aandoeningen COPD en lage rugklachten zijn 

de resultaten van de vragenlijst geïnterpreteerd en bediscussieerd. Het team van experts (vijf 

personen voor elke aandoening) bestond uit (gespecialiseerde) fysiotherapeuten uit het praktijkveld. 

In deze bijeenkomst werd ook het meetprotocol besproken. 

 

4. Interviews met patiënten (januari-februari 2017) 

Per aandoening zijn patiënten geworven voor interviews. Deze patiënten zijn geworven door 

fysiotherapeuten uit een aantal praktijken. Het doel van het interview was om inzicht te krijgen in 1) 

de ervaring van patiënten met het gebruik van vragenlijsten (PROMs) die zij invullen wanneer zij bij 

de fysiotherapeut onder behandeling zijn, en 2) de mening van patiënten hoe de kwaliteit van de 

fysiotherapeutische zorg inzichtelijk gemaakt kan worden en welke rol PROMs hierin (kunnen) 

hebben. 

 

5. Werkconferentie (februari 2017) 

De resultaten van de voorselectie uit de voorgaande stappen zijn besproken in een werkconferentie. 

Voor de werkconferentie zijn alle fysiotherapeuten die de vragenlijst hebben ingevuld uitgenodigd, 

evenals het Longfonds, de Nederlandse Vereniging van Rugpatiënten (NVVR) De Wervelkolom, het 

Stichting Keurmerk Fysiotherapie en het KNGF. In deze bijeenkomst zijn de resultaten van de 
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vragenlijst, de discussie met de expertgroep en de interviews met patiënten weergegeven. 

Vervolgens vond een gestructureerde discussie plaats met een stemming over het opnemen van de 

structuur-, proces of uitkomstmaten in de minimale dataset. De methode die hiervoor is gebruikt is 

de nominal group technique. Eerst vond een schriftelijke ronde plaats waarin de fysiotherapeuten 

per structuur-, proces- of uitkomstmaat de argumenten voor/tegen konden opschrijven. De 

verzamelde argumenten werden gedeeld, waarop er gelegenheid was om argumenten uit te 

wisselen en alternatieven voor te stellen. Het meetprotocol en het voorstel voor de uitvraag van 

subclusters van patiënten is ook besproken. Vervolgens vond er een stemming plaats, waarbij 80% 

van de deelnemers die stemmen ‘ja’ moesten aangeven voor opname in de minimale dataset. Indien 

60-80% van de deelnemers ‘ja’ antwoordden, werd de structuur-, proces of uitkomstmaat 

meegenomen naar een tweede ronde (zie stap 6 en 7 hieronder).  

 

6. Discussieronde met experts en NVVR ‘De Wervelkolom’en Longfonds (maart 2017) 

Naar aanleiding van de resultaten van de werkconferentie zijn de twijfelgevallen door middel van 

schriftelijke en mondelinge consultatie besproken met de experts, de NVVR ‘De Wervelkolom’en het 

Longfonds en indien nodig werd er gezocht naar alternatieven.  

 

7. Tweede vragenlijst brede vertegenwoordiging werkveld (maart-april 2017) 

In een tweede online vragenlijst zijn de twijfelgevallen nogmaals voorgelegd en alternatieven 

voorgesteld. Hierbij is gevraagd om de antwoorden toe te lichten. Deze resultaten zijn zowel 

kwantitatief als kwalitatief geanalyseerd. Op basis van de uitkomsten is een ‘definitief concept’ van 

de minimale dataset per cluster van aandoeningen opgesteld.  

 

8. Toetsen van draagvlak van de minimale dataset bij stakeholders (juni 2017) 

Het ‘definitieve concept’ van de minimale datasets is teruggekoppeld aan de experts, de 

deelnemende fysiotherapeuten, het KNGF, Stichting Keurmerk Fysiotherapie, Longfonds en de NVVR 

De Wervelkolom.  

 

Begeleidingscommissie 

Er is een begeleidingscommissie ingesteld die vier keer bijeen is geweest gedurende het traject. De 

begeleidingscommissie bestond het een afgevaardigde van het KNGF, het Stichting Keurmerk 

Fysiotherapie, het Longfonds, de NVVR De Wervelkolom, CZ Groep en De Friesland Zorgverzekeraar.  

 

Bijlage 2 beschrijft de leden van de begeleidingscommissie en de expertgroepen. 
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4. Resultaten: de concept minimale datasets lage rugklachten en COPD 

 

In dit hoofdstuk beschrijven we de minimale datasets voor lage rugklachten en COPD inclusief een 

onderbouwing van de gemaakte keuzes.  

 

4.1 Concept minimale dataset lage rugklachten   

 

Voor de minimale dataset zijn uitkomstmaten geselecteerd op gebied van pijn (NPRS), (fysiek) 

functioneren (QBPDS, PSK) en algemeen ervaren effect (GPE). Daarnaast wordt de ODI als 

meetinstrument voor (fysiek) functioneren in een pilot meegenomen om relevantie en haalbaarheid 

van het gebruik van dit meetinstrument verder te toetsen. Voor de indeling in profielen is de 

StartBackTool geselecteerd. Met behulp van de StartBackTool is het mogelijk om 

herstelbelemmerende en psychosociale factoren te signaleren en patiënten in te delen in drie 

risicoprofielen (laag, medium, hoog).  

In 2017 en 2018 worden data verzameld om de datverzamelingsprocedure verder te verfijnen en 

inzicht te krijgen in de uitkomsten, rekening houdend met de verschillende profielen en de 

uitkomstdomeinen fysiek functioneren en pijn. Daarna kan vastgesteld worden of de indeling in drie 

profielen relevant is in relatie tot het meten van uitkomsten en het definiëren van normwaarden en 

welke aanpassingen eventueel nodig zijn. Tabel 1 geeft een overzicht van de vastgestelde minimale 

dataset en het bijbehorende meetprotocol. 

 
Tabel 1. Minimale dataset lage rugklachten 

Domein meetinstrument Laag risicoprofiel Medium/hoog risicoprofiel 

Uitkomsten  Intake Afsluiting Intake Elke 6 
wkn1 

Afsluiting 

Fysiek 
functioneren 

QPBDS   X X X 

 ODI (pilot)   X X X 

 PSK X X X X X 

 NPRS (pijn) X X X X X 

Generiek Global Perceived Effect (GPE)  X   X 

Profielindeling Start Back Screening Tool X  X   
1 Alleen van toepassing indien de behandeling langer dan 3 maanden duurt 

 

Onderbouwing van de geselecteerde uitkomsten 

Fysiek functioneren 

Het verbeteren van het fysiek functioneren is een van de belangrijkste doelen van de 

fysiotherapeutische behandeling voor patiënten met lage rugklachten. De patiëntenvereniging NVVR 

‘De Wervelkolom’heeft zich op het niveau van de domeinen gecommitteerd aan de selectie, maar 

heeft zich inhoudelijk niet uitgesproken over de selectie van de instrumenten per domein. 

Uit de literatuur en de richtlijnen werden de QBPDS, de ODI en de PSK geselecteerd. 

 

De fysiotherapeuten uit het werkveld vonden de PSK en de QBPDS geschikte en valide instrumenten 

om de uitkomst van de zorg in kaart te brengen. De PSK en QBPDS is bekend en wordt veel gebruikt 

in de praktijk. De ODI is minder bekend, mede omdat deze niet in de richtlijnen staan benoemd. De 
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PSK sluit het best aan bij de hulpvraag. De expertcommissie gaf de voorkeur aan de QBPDS boven de 

PSK omdat er veel variatie is bij het invullen en de doelen worden niet eenduidig ingevuld en 

gescoord. Ook gaven zij de voorkeur aan de QBPDS boven de ODI vanwege de onbekendheid van de 

ODI, maar dit zou voor een pilot wel relevant zijn. De ODI heeft goede psychometrische 

eigenschappen en wordt in de internationale literatuur veel gebruikt. 

Uit de interviews met patienten kwam naar voren dat het bevorderen van herstel een graadmeter is 

voor kwaliteit, dit kan zijn beter functioneren of minder pijn.  

 

Pijn 

Het meten van pijn is een relevant voor patiënten met lage rugklachten. Zowel de fysiotherapeuten 

uit het werkveld als de leden van de expertcommissie hebben de voorkeur voor de NPRS boven de 

VAS, omdat deze eenvoudiger is in te vullen. 

 

Patiëntervaring 

Voor het meten van patiëntervaringen waren uit de literatuur een aantal uitkomstmaten 

geselecteerd: de GPE en de PREM vragenlijst. De PREM vragenlijst bevat meerdere items en bevat 

meerdere domeinen van tevredenheid en ervaring. De fysiotherapeuten uit het werkveld en de leden 

van de expertcommissie geven aan de PREM een verplichte vragenlijst is bij enkele contracten met 

zorgverzekeraars. De voorkeur gaat uit naar de GPE omdat deze vragenlijst korter is en meer 

discriminerend is dan de PREM.   

 

Profielen 

Uit de literatuur is een indeling van profielen gemaakt op basis van kenmerken die behoren bij de 

verschillende profielen (acuut-subacuut en chronisch). Uit de survey en de discussie bij de 

werkconferentie bleek dat deze voorgestelde indeling geen goede manier is om patiënten in te 

delen, omdat onder andere patiënten kenmerken van meerdere profielen kunnen hebben het niet 

duidelijk is welk kenmerk de grootste belemmering voor herstel is. Er wordt voorgesteld om de Start 

Back Screening Tool te gebruiken voor het indelen van de profielen. In de tweede ronde van de 

vragenlijst is dit instrument door de fysiotherapeuten in het veld geselecteerd voor het indelen in 

profielen. 

 4.2 Concept minimale dataset COPD 

 

In de minimale dataset COPD wordt onderscheid gemaakt tussen a) kernmeetinstrumenten in de 

MDS; b) meetinstrumenten die alleen worden toegepast wanneer ze relevant zijn voor het 

behandeldoel; en c) meetinstrumenten die in pilotvorm getest kunnen worden. 

 

AD a: De kernmeetinstrumenten bestaan uit 6-Minute Walk Test (domein fysieke capaciteit), de CCQ 

(domein kwaliteit van leven),  de Global Perceived Effect (domein patiëntervaringen) en een 

structuurmaat (eisen ten aanzien van de fysiotherapeut die patiënten met COPD behandelt en 

inrichtingseisen). Daarnaast is er een beperkt aantal procesvariabelen opgenomen van belang voor 

casemix-correctie. Voor het in kaart brengen van het patiëntprofiel stellen wij voor dat 

fysiotherapeuten vastleggen of de patiënt lichte, matige of ernstige klachten heeft op basis van de 

criteria van de zorgstandaard COPD. De zorgstandaard beschrijft een indeling in profielen op basis 

van een aantal kenmerken, die gerelateerd zijn aan de ziektelast (licht/matig/ernstig).  
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AD b: Fysiotherapeuten beschrijven de doelen voor de behandeling en afhankelijk van de gestelde 

doelen worden metingen met specifieke meetinstrumenten ingevuld. Dit zijn de Quadricepsmeting 

en de MRC voor dyspnoe. Quadriceps spierkracht is een optioneel instrument voor herhaalde meting 

indien spierkrachtverbetering behandeldoel is. De MRC is een optioneel instrument voor herhaalde 

meting en dient alleen ingevuld te worden indien kortademigheid een behandeldoel is.  

 

AD c: Het meten van de fysieke activiteit wordt getest met een stappenteller in een pilot, aangezien 

het vergroten van fysieke activiteit een belangrijk doel van de fysiotherapeutische interventie is en 

daarmee ook een belangrijke uitkomst. De ziektelastmeter COPD zal ook in een pilot worden 

opgenomen. De reden hiervoor is dat de fysiotherapeuten niet met dit instrument bekend zijn en dit 

ook nog niet in de EPD’s is geïmplementeerd. De toepasbaarheid kan in een pilot worden verkend.  

 

Indeling in ziektelast 
De zorgstandaard COPD1 beschrijft een indeling in profielen op basis van een aantal kenmerken, die 

gerelateerd zijn aan de ziektelast (licht/matig/ernstig).  

 

Patiënten met een lichte ziektelast: Dit betreft patiënten met een FEV1 >50% van voorspeld, zonder 

ernstige klachten of beperkingen door dyspnoe (MRC<3), zonder ernstige adaptatieproblemen, 

zonder verminderde voedingstoestand, zonder frequente exacerbaties en bij wie de ziektelast in 

geringe mate beïnvloed wordt door comorbiditeit. 

 

Patiënten met een matige/ernstige ziektelast: Hieronder zijn criteria uit de Zorgstandaard COPD 

weergegeven voor matige/ernstige ziektelast. We merken hierbij op dat de Zorgstandaard geen 

specifieke afkappunten hanteert voor het onderscheid tussen matige en ernstige ziektelast 

 

Afkapwaarden matige/ernstige ziektelast 

 
 

Tabel 2 geeft een overzicht van de vastgestelde minimale dataset en het bijbehorende meetprotocol. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 http://www.longalliantie.nl/files/9014/5578/9160/LAN_Zorgstandaard_COPD-2016-2.pdf 

http://www.longalliantie.nl/files/9014/5578/9160/LAN_Zorgstandaard_COPD-2016-2.pdf
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Tabel 2. Minimale dataset COPD 
Domein Minimale dataset fysiotherapie COPD Meetprotocol 

   Intake Elke 3 mnd
1 

Afsluiting 

 A: Kernmeetinstrumenten    

Fysieke capaciteit 6-Minute Walk Test (6 MWT) X X X 

Kwaliteit van 
leven 

Clinical COPD Questionnaire (CCQ) X X X
2 

Patiëntervaringen Global Perceived Effect (GPE)    X X
2 

Achtergrond-
variabelen 

Vastleggen van behandeldoelen, 
achtergrondgegevens zoals longaanvallen afgelopen 
12 maanden en comorbiditeiten, indeling in 
profielen op basis van de zorgstandaard 

Eenmaal 
per jaar 

    

Structuur Eisen ten aanzien van de fysiotherapeut die 
patiënten met COPD behandelt en inrichtingseisen 

Eenmalig 
op praktijk 
niveau 

    

 B: Meetinstrumenten die alleen bij relevantie voor 
behandeldoel worden toegepast 

   

Spierkracht Quadricepskracht (met Microfet) X * * 

Kortademigheid Medical Research Council Dyspnea (MRC) X ** ** 

 C: Meetinstrumenten die in pilotvorm getest 
worden 

   

Fysieke activiteit Meten van fysieke activiteiten met een 
stappenteller (in een pilotgroep)

3 
   

Overall Ziektelastmeter COPD (in een pilotgroep)
3 

   
1 Alleen van toepassing indien de behandeling langer dan 3 maanden duurt 
2 Bij patiënten die > 12 maanden onder behandeling zijn wordt deze meting ieder jaar uitgevoerd 
3 Meetprotocol wordt in de pilot bepaald 

*Alleen relevant indien spierkrachtverbetering behandeldoel is 

** Alleen relevant indien kortademigheid een behandeldoel is 

 

Onderbouwing van de geselecteerde uitkomsten 

Kerninstrumenten 

Op de domeinen fysieke capaciteit  kwaliteit van leven werden door alle stakeholders gezien als 

belangrijkste parameters voor het instellen en evalueren van de fysiotherapeutische behandeling. De 

6 Minut Walk Test en de CCQ zijn hiervoor respectievelijk geselecteerd. Het Longfonds vroeg daarbij 

specifiek aandacht voor de een vragenlijst die patiëntervaring meet en dat deze vragenlijst 

regelmatig wordt uitgevraagd. Alle stakeholders waren het eens over het belang van de 

structuurmaat waarin deskundigheidseisen van de fysiotherapeut en inrichtingseisen van de praktijk 

zijn vastgelegd. 

 

Het belang van het opnemen van achtergrondvariabelen om case-mix correctie toe te kunnen passen 

werd door alle stakeholders relevant bevonden. Er is veel discussie geweest over de indeling van 

patienten in profielen en uiteindelijk is gekozen voor het aanhouden van de indeling zoals 

beschreven in de Zorgstandaard COPD. De kanttekening die hierbij wel is geplaatst is  is dat de 

indeling in lichte/matige/ernstige ziektelast niet ideaal is omdat de Zorgstandaard geen afkappunten 

tussen matig en ernstige ziektelast beschrijft. De toepassing in een pilot moet uitwijzen of gebruik 

gemaakt kan worden van drie profielen of dat de profielen matig en ernstig worden samengevoegd. 

 

Meetinstrumenten relevant voor het behandeldoel 



 

17 
 

In het proces van de totstandkoming van de minimale dataset COPD bleek dat er een risico bestond 

dat de set te uitgebreid zou worden. De doelgroep van patiënten met COPD is complex en divers, 

hetgeen vraagt om een uitgebreid meetinstrumentarium. Het praktijkveld had echter moeite met de 

veelheid aan instrumenten, en pleitte voor een vereenvoudiging. In overleg met de experts is 

gekeken naar een oplossing. Spierkracht en kortademigheid zijn belangrijke variabelen in de 

fysiotherapeutische behandeling van patiënten met COPD. Het meten van spierkracht (Microfet) en 

kortademigheid (MRC-dyspnoe) vormt een vast deel van het fysiotherapeutisch onderzoek. Als uit 

onderzoek blijkt dat er geen problemen zijn met spierkracht en kortademigheid, is het niet nodig om 

die variabelen mee te nemen als behandeldoel. En in dat geval is het dus ook niet nodig om die 

variabelen te meten bij evaluatie van de behandeling.  

 

Meetinstrumenten in pilotvorm 

Experts gaven aan dat het meten van fysieke activiteit een belangrijk behandeldoel is en het meten 

daarvan zou tot de minimale dataset moeten behoren. Het is momenteel echter nog niet duidelijk 

wat het meest betrouwbare en valide meetinstrument is voor het meten van fysieke activiteit. Een 

stappenteller is goedkoop en eenvoudig in het gebruik en lijkt het meest voor de hand liggend. Bij de 

inrichting van de pilot wordt gekeken welk instrument in aanmerking komt om fysieke activiteit te 

meten. 

De ziektelastmeter COPD is een samengesteld meetinstrument waarin de CCQ zit, aangevuld met 

kortademigheid, fysieke activiteit en enkele basisvariabelen uit de minimale dataset. Daarmee ‘vangt’ 

het instrument in een meting een deel van de minimale datet. Daarnaast kan de ziektelastmeter op 

termijn ook een goed alternatief zijn voor het in kaart brengen van de ziektelast. Veel 

fysiotherapeuten zijn echter nog niet bekend met het instrument en het is nog niet in de EPD’s 

geïmplementeerd. Daarnaast gaven experts aan dat het meten van fysieke activiteit door middel van 

een vragenlijst in de ziektelastmeter niet betrouwbaar is. In de pilot wordt gekeken naar de 

toepasbaarheid van de ziektelastmeter in de fysiotherapeutische praktijk.  
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5. Procesverslag 

 

In dit hoofdstuk beschrijven we het proces en de uitkomsten van de verschillende stappen voor de 

selectie van de minimale datasets.  

 

5.1 Analyse van relevante documenten  

 

Rugklachten   

We vonden 15 richtlijnen, negen uit Nederland, waarvan vier richtlijnen met meetinstrumenten (een 

fysiotherapeutische richtlijn: KNGF-richtlijn Lage Rugpijn) en zes uit het buitenland waarvan vier 

richtlijnen met meetinstrumenten (twee fysiotherapeutische richtlijnen: American Physical Therapy 

Association (APTA) en Treatment Based Classification (TBC) for low back pain. We hebben op basis 

van de analyse van de richtlijnen, bestaande kwaliteitssystemen in Nederland en de literatuur 12 

concept proces- en uitkomstmaten vastgesteld, zie tabel 3. Er zijn geen structuurmaten geselecteerd.  

Bijlage 3 beschrijft de volledige documentatie over de proces- en uitkomstmaten. 

 

Tabel 3. Concept proces- en uitkomstmaten op basis van documenten analyse 

Domein  Meetinstrument Type 

Fysiek 
functioneren 

1 Quebec Back Pain Disability Scale (QBPDS) Uitkomst 

2 Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire (ODI) Uitkomst 

3 Patiënt Specifieke Klachten (PSK) Uitkomst 

Pijn 4 Numeric (Pain) Rating Scale (NPRS) Uitkomst 

Ervaring 
generiek 

5 Global Perceived Effect (GPE) Uitkomst 

6 Verbetering in activiteiten Uitkomst 

7 Ervaringen met de geleverde zorg (PREM-fysiotherapie) Uitkomst 

Screening/ 
profielbepaling 

8  (STarT) Back Screening Tool (STB) Proces 

9 Tampa schaal voor Kinesiofobie (TSK) Proces 

Proces 10 Aantal behandelingen Proces 

Proces 11 Volledigheid verslaglegging van anamnese: hulpvraag, duur en 
beloop 

Proces 

12 Volledigheid verslaglegging van analyse en behandelplan: 
fysiotherapeutische diagnose, hoofddoel en verwacht herstel 

Proces 

  

COPD 

We vonden 11 richtlijnen, zeven uit Nederland, waarvan zes richtlijnen met meetinstrumenten (een 

fysiotherapeutische richtlijn: KNGF-richtlijn COPD) en vier uit het buitenland waarvan drie richtlijnen 

met meetinstrumenten (geen fysiotherapeutische richtlijnen).  

We hebben op basis van de analyse van de richtlijnen, de bestaande kwaliteitssystemen in Nederland 

en de literatuur 21 concept structuur-, proces- en uitkomstmaten vastgesteld, zie tabel 4. Bijlage 4 

beschrijft de volledige documentatie van de structuur-, proces en uitkomstmaten. 
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Tabel 4. Concept uitkomstmaten op basis van documenten analyse 

Domein  Meetinstrument Type 

Inspannings-
tolerantie 

1 6-Minute Walk Test (6 MWT) Uitkomst 

2 Incremental Shuttle Walk Test (ISWT) Uitkomst 

Fysiek 
functioneren 

3 Hand Held Dynamometrie (HHD) Uitkomst 

4 Vragenlijst Fysieke Activiteit (VFA) Uitkomst 

5 International Physical Activity Questionnaire (IPAQ)  Uitkomst 

6 Medical Research Council Dyspnea (MRC) Uitkomst 

Kwaliteit van leven 7 COPD Assessment Test (CAT) Uitkomst 

8 Nijmegen Screenings instrument (NCSI) Uitkomst 

9 Clinical COPD Questionnaire (CCQ) Uitkomst 

10 Chronic Respiratory (Disaese) Questionnaire (CR(D)Q) Uitkomst 

11 St George’s respiratory questionnaire (SGRQ) Uitkomst 

12 Quality of life for respiratory illness questionnaire (QoLRIQ) Uitkomst 

13 Respiratory Illness Questionnaire-monitoring (RIQ-mon 10) Uitkomst 

14 Ziektelastindex COPD Uitkomst 

Generiek 15 Globaal Ervaren Effect (GEE) / Global Perceived Effect (GPE) Uitkomst 

16 Verbetering in activiteiten Uitkomst 

17 Ervaringen met de geleverde zorg   Uitkomst 

Proces en 
structuur 

18 Aantal behandelingen Proces 

 19 Volledigheid verslaglegging anamnese Proces 

20 Volledigheid verslaglegging behandelplan Proces 

21 Eisen ten aanzien van de fysiotherapeut die patiënten met 
COPD behandelt en inrichtingseisen 

Structuur 

 

5.2 Vragenlijst brede vertegenwoordiging werkveld  

 

Rug 

De vragenlijst is uitgezet onder 43 fysiotherapeuten waarvan 35 de vragenlijst hebben ingevuld 

(response 81%). Bijlage 5 beschrijft de volledige resultaten van de vragenlijst. Onderdeel van de 

vragenlijst was een voorstel met indeling in drie patiëntprofielen (A,B,C). 

 

COPD 

De vragenlijst is uitgezet onder 36 fysiotherapeuten waarvan 26 de vragenlijst hebben ingevuld 

(response 72%). Bijlage 6 beschrijft de volledige resultaten van de vragenlijst. Onderdeel van de 

vragenlijst was een voorstel met indeling in vier patiëntprofielen (A,B,C,D). 

 

5.3 Expertbijeenkomst  

 

Rug 

Algemene opmerkingen die zijn gemaakt aan het begin van de bijeenkomst door de experts: 

 Indicatoren zeggen iets over losse elementen van de zorg, bijvoorbeeld over het behalen van 

de behandeldoelen. 
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 Er wordt uitgesproken dat het van groot belang is om een gedegen pilot in te richten om de 

conceptindicator goed te testen en hier voldoende tijd voor te nemen. Het is van een aantal 

instrumenten nog onbekend in hoeverre de meetinstrumenten iets zeggen over kwaliteit. 

 Aan de hand van de resultaten van de pilot is het zinvol om te bekijken of per profiel 

beoordeeld kan worden of een meetinstrument relevant is. Wat voor profiel 3 wel belangrijk 

is, is soms minder relevant met patiënten die met acute klachten komen. 

Profielen: Helaas was er een foutje in de voorgestelde profielen geslopen, profiel A gaat over 

patiënten met klachten minder dan 6 weken. Het voorstel voor profielen wordt besproken (met als 

enige aanpassing de duur van de klacht bij profiel A). 

Opmerkingen: 

 De aanwezigen vinden de voorgestelde profielen goed toepasbaar in de praktijk.  

 Er wordt nog wel opgemerkt dat het soms lastig is om patiënten op basis van de kenmerken 

in te delen in profielen. Patiënten hebben soms kenmerken van profiel A en B. Hoe hiermee 

om te gaan 

 Profiel C is soms lastig, omdat patiënten met chronische rugpijn een andere categorie is dan 

veel patiënten die kenmerken uit profiel C hebben.  

 Niet benoemen: acuut, subacuut, chronisch (verwijderen) 

 Voorstel is om per profiel het meetinstrumenten in te vullen 

De resultaten van de discussie met de experts per indicator zijn weergegeven in bijlage 7. 

 

COPD  

Algemene opmerkingen die zijn gemaakt aan het begin van de bijeenkomst door de experts: 

 Bij veel COPD patiënten is het doel van de behandeling niet een vooruitgang maar 

stabiliseren. Voorzichtigheid is dus geboden bij de het koppelen van normwaarden aan 

meetinstrumenten. Dit geldt voor profiel C en D en deels ook voor profiel B zoals die zijn 

beschreven in de survey 

 De achteruitgang van het functioneren kan bij een deel van de populatie maar beperkt 

worden beïnvloed door een fysiotherapeutische interventie. Dit komt omdat patiënten met 

COPD een grote variatie hebben in klachten door: 

o Het progressieve ziektebeeld COPD 

o Dat patiënten vaak veel comorbiditeiten hebben 

o De doelstelling van de behandeling varieert 

o Beloop van de behandeling varieert door exacerbaties  

 De expertgroep is van mening dat patiënten in profiel A ook door de fysiotherapeut gezien 

moeten worden, in ieder geval voor een consult voor beweegadvies en mogelijk ook voor 

een beweegprogramma. Dit gebeurt niet in de de huidige praktijk. Binnen sommige 

netwerken en met sommige zorgverzekeraars zijn hier wel afspraken over gemaakt, maar 

hierover zijn geen landelijke afspraken. 

Het indelen in profielen ondersteunt het inrichten van de behandeldoelen en verwachtingen voor de 

uitkomst. Geadviseerd wordt om bij profiel C en D geen normscores aan uitkomsten te verbinden. Bij 

profiel B kan dit bij een deel van de populatie mogelijk wel en bij een deel niet. Bij profiel B kan een 

patiënt na een exacerbatie baat hebben bij 6 weken trainen. Daarnaast kunnen patiënten in profiel B 

in sommige gevallen baat hebben bij een onderhoudsbehandeling. Bij profiel A kan bij enkele 

meetinstrumenten wel een normscore aan conceptindicatoren worden gesteld (na pilottest). 

Bij de bespreking van de profielen worden een aantal aanpassingen voorgesteld: 
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 Eén van de kenmerken in de profielen is voldoende, in plaats van dat alle kenmerken 

aanwezig moeten zijn 

 Aanpassen aan gold stadia en deze toevoegen.  

 Diffusiestoornissen toevoegen 

 Profiel D aanvullen met kenmerken 

 PAL criteria aanpassen 

 Exacerbaties: niet zeggen 1 jaar maar ‘afgelopen 12/24 maanden’ 

 Bij profiel A: ‘geen indicatie fysiotherapie geïndiceerd’ eruit: we ontwikkelen deze profielen 

voor het indelen voor de fysiotherapeutische behandelingen 

De resultaten van de discussie met de experts per proces-, structuur- en uitkomstmaat zijn 

weergegeven in bijlage 8. 

 

5.4 Interviews met patiënten  

 

Rug 

Negen patiënten met rugklachten (zowel acuut als chronisch) hebben middels een semi 

gestructureerd interview met open vragen hun visie gegeven over de kwaliteit van een 

fysiotherapeutische behandeling en de manier waarop deze kwaliteit inzichtelijk kan worden 

gemaakt.   

Patiënten vinden het belangrijk dat een therapeut je serieus neemt en meedenkt. Het bevorderen 

van het herstel is voor patiënten een graadmeter voor kwaliteit, dit kan zijn beter functioneren of 

pijnvermindering. Veel patiënten zijn gewend aan het invullen van vragenlijsten en zij vinden dit 

relevant ook voor het stellen van de doelen. De vragenlijsten die bekend zijn gaan over pijn en 

functioneren. Het verbeteren in het functioneren kan volgens patiënten dus ook goed met 

vragenlijsten worden geïnventariseerd.  

Ook wordt patiënttevredenheid en verslaglegging genoemd als indicator voor kwaliteit.  De aspecten 

die de tevredenheid vormen gaan vooral over de relatie tussen therapeut en patiënt: persoonlijke 

afstemming, meedenken, betrokkenheid en positief benaderen. Het aantal behandelingen zegt 

volgens patiënten niets over kwaliteit. 

 

COPD 

Negen COPD patiënten (63±4 jaar, Gold stadium II-IV) hebben middels een semi gestructureerd 

interview met open vragen hun visie gegeven over de kwaliteit van een fysiotherapeutische 

behandeling en de manier waarop deze kwaliteit inzichtelijk kan worden gemaakt.  

Kwaliteit van een fysiotherapeutische behandeling werd op verschillende manieren gedefinieerd. Het 

effect van de behandeling (stabiel blijven, niet achteruit gaan, klachten niet verergeren). 

Daarnaastwerden aspecten die gerelateerd zijn aan patientgerichtheid  genoemd; zoalsgoed contact 

met de fysiotherapeut, aandacht, serieus genomen worden en dat er wordt geluisterd naar wat de 

patiënt wil. Kennis van een deskundig gespecialiseerde fysiotherapeut die motiveert en grenzen 

bewaakt, werd ook genoemd als kwaliteitsaspect. 

De patiënten hebben ervaring met het invullen van vragenlijsten (PSK en CCQ worden genoemd). 

Sommigen vinden dit lastig (o.a. de VAS-vermoeidheidscore) en niet alle vragenlijsten zijn specifiek 

voor de individuele omstandigheden. Het digitaal invullen van vragenlijsten heeft algemeen de 

voorkeur.Vragenlijsten ter evaluatie van de behandeling kunnen eventueel ingezet worden om 
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kwaliteit te toetsen, maar dit mag volgens patiënten nooit de basis zijn. Bij COPD is verbetering 

meestal niet haalbaar en andere aspecten (dan alleen uitkomsten van de vragenlijsten) die 

gerelateerd zijn aan de kwaliteit van de fysiotherapeutische behandeling zijn ook zeer relevant  

Patiënttevredenheid wordt door de patiënten genoemd als een belangrijke graadmeter voor 

kwaliteit. De aspecten die de tevredenheid vormen zijn divers, maar gaan vooral over de relatie 

tussen therapeut en patiënt: aandacht, persoonlijke afstemming, bereidwilligheid, betrokkenheid en 

positief benaderen. Procesmaten geven volgens patiënten ook inzicht in de kwaliteit, zoals de 

verslaglegging (voor inzicht in de gevolgen van de therapie en voor eventuele overdracht) en de 

kenmerken van de praktijk (gespecialiseerde fysiotherapeuten of een oefenzaal. Anderzijds geven 

patienten aan dat het aantal behandelingen en vragenlijsten over kwaliteit van leven weinig zeggen 

over kwaliteit.  

 

5.5 Werkconferentie  

 

Rug 

Bij de werkconferentie waren 26 personen aanwezig. De vertegenwoordigers van de 

patiëntenverenigingen waren niet aanwezig maar wel uitgenodigd. Tabel 5 beschrijft de 

gedetailleerde resultaten van de werkconferentie voor elk van de proces- en uitkomstmaten. Er is 

niet gestemd over de profielen, omdat hier geen gedragen idee was over wat de profielen meten. 

Opmerkingen die over de profielen zijn gemaakt: 

- De StartBackTool is een instrument om de indeling in profielen te objectiveren 

- Kenmerk 4 van de voorgestelde profielen (tijdslijn) is niet relevant: tijdslijn is niet vooraf te 

bepalen; of patiënten met 6 weken klachten kun je ook al indelen in een zwaarder profiel 

- De richtlijn KNGF beschrijft de indeling in profielen om tot behandeladvies te komen. Dit iswat 

anders dan indeling om prognose/zorgzwaarde te bepalen. Hier is nog onvoldoende 

wetenschappelijke literatuur voor beschikbaar. Het kan wel relevant zijn om de belangrijkste 

prognostische factoren voor herstel in kaart te brengen.  

Besluit: De profielen en daarmee het meetprotocol kunnen nog niet worden vastgesteld. IQ 
healthcare gaat nogmaals in de literatuur kijken of er specifiek herstelbelemmerende factoren per 
profiel kunnen worden weergegeven. 
 

De ODI is minder bekend dan de QBPDS maar is methodologisch wel een goed instrument en wordt 

door andere beroepsgroepen en internationaal veel gebruikt. Besloten is om deze op te nemen in de 

conceptset als pilot. Tijdens de bespreking van het aantal behandelingen als indicator is door de 

groep aangegeven dat het mogelijk relevanter is om de (totale) kosten van de fysiotherapeutische 

diagnostiek en interventie op te nemen in plaats van het aantal behandelsessies. Dat geeft 

specifieker inzicht dan alleen de behandelsessies. Hierover is uiteindelijk niet gestemd. 
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Tabel 5. Resultaten stemming rug werkconferentie 

 Meetinstrument Keuze MDS na 

werkconferentie 

  Ja Nee 

Fysiek 

functioneren 

QPBDS 80% 20% 

ODI 64% 36% 

PSK 76% 24% 

NPRS 100% 0% 

Generiek Global Perceived Effect (GPE) 88% 12% 

Verbetering in activiteiten 0% 100% 

Ervaringen met de geleverde zorg  (PREM) 19% 81% 

Prognostiek Start back Screening Tool 93% 7% 

TAMPA 0% 100% 

Proces/ 

Structuur 

Aantal behandelingen   -> kosten   

Volledigheid verslaglegging van anamnese: 

hulpvraag, duur en beloop 

0% 100% 

Volledigheid verslaglegging van analyse en 

behandelplan: fysiotherapeutische diagnose, 

hoofddoel en verwacht herstel 

0% 100% 

 Groen: inclusie; rood: exclusie; geel: discussie 

 

COPD 

Er waren 22 personen aanwezig. Tabel 6 beschrijft de gedetailleerde resultaten van de 

werkconferentie voor elk van de structuur-, proces-, en uitkomstmaten.  

 Er was een uitgebreide discussie over de profielen. Er is een grote verscheidenheid aan klachten 

van mensen met COPD, mede door het progressieve verloop van het ziektebeeld en 

comorbiditeiten. Er zijn patiënten met relatief milde klachten en met ernstige klachten. Het 

onderscheid in de ernst en prognose van de klachten is op basis van de voorgestelde profielen is 

nog niet vast te stellen. Profielen zijn gerelateerd aan de beperkingen in het functioneren en 

moeten iets zeggen over de prognostiek  

Opmerkingen die gemaakt zijn:  

 Bij het vaststellen van de profielen hoeft een patiënt niet te voldoen aan alle onderdelen. 

 PAL en FEV1 moet eruit 

 Versie MRC schaal updaten 

 Diffusiestoornis toevoegen aan de profielen 

Besluit: profielen kunnen niet worden vastgesteld. IQ zal in overleg met het Longfonds en de experts 

een nieuwe versie maken en deze voorleggen. 
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Tabel 6. Resultaten stemming COPD werkconferentie 

Domein  Meetinstrument Keuze 
werkconferentie 

   Ja Nee 

Inspannings-
tolerantie 

1 6-Minute Walk Test (6 MWT) 100% 0% 

2 Incremental Shuttle Walk Test (ISWT) 0% 100% 

Fysiek 
functioneren 

3 Hand Held Dynamometrie (HHD) 0% 100% 

 Quadricepskracht (via HHD met Microfet) 100% 0% 

4 Vragenlijst Fysieke Activiteit (VFA) 17% 83% 

5 International Physical Activity Questionnaire (IPAQ)  0% 100% 

6 Medical Research Council Dyspnea (MRC) 100% 0% 

 7 Meten van fysieke activiteiten   

Kwaliteit van 
leven 

8 COPD Assessment Test (CAT) - - 

9 Nijmegen Screenings instrument (NCSI) - - 

10 Clinical COPD Questionnaire (CCQ) 100% 0% 

11 Chronic Respiratory (Disaese) Questionnaire (CR(D)Q) - - 

12 St George’s respiratory questionnaire (SGRQ) - - 

13 Quality of life for respiratory illness questionnaire (QoLRIQ) - - 

14 Respiratory Illness Questionnaire-monitoring (RIQ-mon 10) - - 

15 Ziektelastindex COPD - - 

 16 Ziektelastmeter COPD als pilot 100% 0% 

 17 Periodiek gebruik QoL vragenlijst bij ernstige patiënten  92% 8% 

Generiek 18 Global Perceived Effect (GPE) 100% 0% 

19 Verbetering in activiteiten 0% 100% 

20 Ervaringen met de geleverde zorg   0% 100% 

Proces/structuur 21 Aantal behandelingen 7% 93% 

 22 Kosten 57% 43% 

23 Volledigheid verslaglegging anamnese 100% 0% 

24 Volledigheid verslaglegging behandelplan 100% 0% 

25 Eisen ten aanzien van de fysiotherapeut die patiënten met 
COPD behandelt en inrichtingseisen 

85% 15% 

Groen: inclusie; rood: exclusie: geel: discussie 

 

5.6 Discussieronde met experts, NVVR ‘De Wervelkolom’ en Longfonds  

 

Na afloop van de werkconferentie zijn de structuur-, proces- en uitkomstmaten waar nog geen 

besluit over is genomen voorgelegd aan de experts, de NVVR ‘De Wervelkolom’en het Longfonds. 

 

Rug 

Voor de rug zijn vier openstaande discussiepunten voorgelegd aan de experts, en de NVVR De 

Wervelkolom: de profielen, het meetprotocol, de PSK en de kosten.  

 

Profielen: Tijdens de werkconferentie kwam de vraag naar voren om te kijken naar individuele 

prognostische factoren om aspecifieke lage rugklachten (LBP) te classificeren in 

profielen/risicogroepen.  Het indelen in profielen geeft richting aan de behandeldoelen en heeft 

mogelijk ook invloed op de duur en uitkomst van de behandeling. IQ healthcare heeft hiervoor 

aanvullend gezocht in de literatuur. De conclusie van deze aanvullende verkenning is dat er duidelijke 
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aanwijzingen zijn dat prognostische factoren van invloed zijn op het herstel van LBP. Echter, er is nog 

geen eenduidig beeld van welke individuele factoren afzonderlijk van invloed zijn op een 

rugklacht.  Meerdere studies beschrijven dat het zinvol is om aan de hand van prognostische factoren 

patiënten te stratificeren in risicogroepen aan de hand van deStart Back Screening Tool. Gezien het 

feit dat er nog geen eenduidige wetenschappelijke bewijsvoering is op welke manier de individuele 

prognostische factoren van invloed zijn op het herstel van lage rugklachtenis het moeilijk om deze 

mee te nemen in de profielen. Met behulp van de Start Back Screening Tool is het mogelijk om 

herstelbelemmerende en psychosociale factoren gezamenlijk te signaleren en patiënten in te delen 

in risicogroepen.  Aan de hand van de resultaten van de pilot wordt bepaald er verschillen of de 

indeling in 3 profielen zinvol 

Voorstel: Indeling in drie risicoprofielen (laag, medium, hoog) conform de Start Back ScreeningTool  

 

Meetprotocol: De profielen in het meetprotocol zijn afgeleid van de Start Back Screening Tool waarin 

drie risicoprofielen worden onderscheiden. Bij een laag risicoprofiel met een korte 

fysiotherapeutische interventie is het toepassen van de QBPDS en ODI overbodig. De verwachting is 

dat de patiënt binnen enkele weken herstelt en follow-up is na eenmalig advies vaak niet nodig. 

Voorstel: QBPDS en ODI alleen in meetprotocol voor medium en hoog risicoprofiel  

 

PSK: Tijdens de werkconferentie werd er net geen 80% overeenstemming bereikt voor het opnemen 

van de PSK in de minimale dataset. In de eerste survey behaalde de PSK de hoogste score in de top 5 

van benoemde uitkomstmaten die inzicht geven in de kwaliteit van zorg (vóór de QBPDS en de 

NPRS). Daarnaast is de PSK een door fysiotherapeuten en patiënten veelgebruikt instrument om de 

specifieke behandeldoelen in kaart te brengen. Hoewel we nog onvoldoende weten van de 

betrouwbaarheid en validiteit van de PSK om de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg te kunnen 

meten, is het wel zinvol om de PSK op te nemen.    

Voorstel: De PSK wordt opgenomen in de minimale dataset. 

 

Kosten: Tijdens de werkconferentie is gesproken over het opnemen van het aantal 

behandelingen/kosten. Er was eenduidigheid over het feit dat het aantal behandelingen een element 

is van de kwaliteit van zorg, gekoppeld aan andere indicatoren. Anderzijds werd benoemd dat  dat de 

minimale dataset gericht is op het vaststellen van uitkomsten die door de patiënt gerapporteerd zijn. 

De kosten kunnen dus relevant zijn voor de waarde van de zorg, immers gaat het over de kwaliteit in 

relatie met de kosten. Het is wel de vraag of het moet worden meegenomen bij de minimale dataset 

die gericht is op de uitkomsten door patiënten gerapporteerd. 

Voorstel: kosten zullen worden meegenomen bij het bepalen van de waarde, maar wordt niet 

opgenomen in de minimale dataset. 

 

Resultaat 

De NVVR ‘De Wervelkolom’heeft positief gereageerd op onderstaande voorstellen, evenals de leden 

van de expertcommissie. De voorgestelde wijzigingen zijn verwerkt in een tweede schriftelijke ronde 

onder deelnemers uit het werkveld (zie pararaaf 7). 

 

COPD  

Voor COPD zijn er vier discussiepunten voorgelegd: de profielen, het meetprotocol, kwaliteit van 

leven vragenlijsten, meten van fysieke activiteiten.  
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Profielen: Voorstel is om een indeling in drie profielen te maken (licht, matig, ernstig) op basis van op 

basis van de de Zorgstandaard. 

  

Meetprotocol: Voorstel is om metingen uit te voeren bij intake, elke 3 maanden, en bij afsluiting van 

de behandeling. Bij doorlopende behandeling (langer dan een jaar) is een jaarlijkse meting 

geïndiceerd.  

 

Kwaliteit van leven: Het meten van kwaliteit van leven – in aanvulling op de CCQ – is vooral relevant 

voor patiënten die langdurig onder behandeling zijn. Er is echter een veelheid aan vragenlijsten 

beschikbaar met beperkte evidentie voor betrouwbaarheid en validiteit. Daarnaast zou een 

aandoening overstijgende vragenlijst relevant kunnen zijn zodat die in de minimale dataset van 

andere aandoeningen een plek kan krijgen. Het voorstel is om een aantal kwaliteit van leven 

vragenlijsten op te nemen in de minimale dataset als procesmaat. 

 

Fysieke activiteiten: Er zijn verschillende manieren om fysieke activiteit te meten (stappenteller, 

accelerometer, vragenlijst). Het feitelijk meten heeft de voorkeur boven een vragenlijst. De 

betrouwbaarheid en validiteit van stappentellers en accelerometers varieert echter, met name bij 

patiënten met COPD die langzaam en relatief weinig bewegen. Toch lijkt het goed om te starten met 

een stappenteller als uitkomstmeting waarmee we ervaring op kunnen doen. Het voorstel is om de 

stappenteller als pilot mee te nemen in de minimale dataset. Op de Hogeschool Zuijd is er recent een 

project afgerond waarin de verschillende intstrumenten voor het meten van fysieke capaciteit bij 

patienten met COPD is getest. Voor de selectie van een instrument zullen de resultaten van dit 

project worden meegenomen. 

 

Resultaat 

De leden van de expertcommissie waren verdeeld over met name de profielen en het meetprotocol.  

Een deel van de expertcommissie kon zich in grote lijnen vinden in de profielen en het meetprotocol, 

maar er was ook twijfel of de onderbouwing van de kenmerken van de profielen voldoende was 

mede door het feit, dat veel patiënten kenmerken uit meerdere profielen hebben. Het is dan de 

vraag of je objectief de profielen kunt vastleggen en in hoeverre de profielen iets zeggen over de 

prognose voor herstel.  

Daarnaast werd bij het meetprotocol door de expertcommissie aangegeven dat de 

tussen/eindmeting afhankelijk is van het gekozen doel. Het is van belang om ook de behandeldoelen 

in kaart te brengen en het meetinstrument te koppelen aan het behandeldoel (hoofd- of subdoel).  

Daarnaast werd over het meten van fysieke activiteiten opgemerkt dat dit een belangrijk doel is voor 

de fysiotherapeutische interventie en dat het de vraag is of een procesmaat (zoals voorgesteld) dit 

goed in kaart kan brengen. Kwaliteit van leven vragenlijsten zijn vooral relevant voor het monitoren 

van patiënten met een zware ziektelast die langdurig onder behandeling zijn. Ook hiervan is de vraag 

of dit goed in kaart kan worden gebracht met een procesmaat. 
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5.7 Tweede vragenlijst brede vertegenwoordiging werkveld  

 

Rug 

De digitale vragenlijst is gestuurd naar dezelfde 43 fysiotherapeuten als die de eerste vragenlijst 

hebben ontvangen. Hiervan hebben 29 fysiotherapeuten de vragenlijst volledig ingevuld (67%). 

Bijlage 9 beschrijft de kwantitatieve scores op de resultaten van de vragenlijst voor proces- en 

uitkomstmaten voor patiënten met rugklachten. Alle vragen hadden een mediane score van 7 of 

hoger (op een 9-puntsschaal van 1-9).  Alle voorstellen zijn daarmee geaccepteerd.  

  

COPD 

In totaal zijn 36 professionals uitgenodigd, hiervan hebben 23 de vragenlijst volledig ingevuld (64%). 

De scores laten een grote variatie zien, er werden vaak heel positief gescoord (9) en ook negatief (1). 

Bijlage 10 beschrijft de kwantitatieve scores van de vragenlijst. We hebben de kwantitatieve 

gegevens geanalyseerd, maar ook de kwalitatieve gegevens uit de survey meegenomen en signalen 

die we van netwerken en fysiotherapeuten hebben ontvangen. We zien een discrepantie in de visie 

van de deelnemers in de tweede ronde van de survey. Enerzijds is er een groep van fysiotherapeuten 

die de uitkomstmaten ook als instrumenten zien die van waarde zijn voor het klinisch proces. Zij zijn 

van mening dat procesmaten kunnen worden toegevoegd als proxy voor de kwaliteit van het 

handelen in de minimale dataset. Anderzijds is er een groep van fysiotherapeuten die van mening is 

dat de set zoals deze nu wordt voorgesteld te omvangrijk is en dat de minimale dataset zich moet 

beperken tot een set met uitkomstmaten en scores, en gekoppeld aan het doel van de behandeling. 

Dit is terug te zien in de scores (zowel score 1 als 9 is vaak gescoord). 

 

Specifiek valt een aantal punten op: 

 De meningen lopen sterk uiteen over het gebruik van profielen. Het doel van de inzet van profielen 

was omdat de ernst van de klachten bij patiënten met COPD van invloed is op de uitkomst. Het 

onderscheiden van patiënten in verschillen profielen kan hiermee richting geven aan de inschatting 

van het herstelvermogen van patiënten. Door fysiotherapeuten hierin zelf een keuze te laten 

maken kunnen zij de verschillende beperkingen meenemen in de weging. Het is echter de vraag of 

dit mogelijk is; er is nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan in de eerstelijn naar de 

validiteit van de profielen en het is een subjectieve maat. Daarnaast is aangegeven dat het niet 

wenselijk is om een nieuwe indeling te maken met kenmerken per profiel (zoals nu voorgesteld) 

maar dat het beter is om aan te sluiten bij bestaande indelingen (zoals bijvoorbeeld in de 

Zorgstandaard). In de bijeenkomsten kwam wel naar voren dat er behoefte is aan  categorisering 

van patiënten met COPD. Er zijn patiënten die voor een kortdurend traject bij de fysiotherapeut 

onder behandeling zijn en er zijn patiënten die veel beperkingen over functieverlies hebben en die 

voor een langdurig traject bij de fysiotherapeut komen.  

 Er is een grote overeenstemming over de meest relevante behandeldoelen  

 Er is een grote variatie in de voorgestelde uitkomstmaten voor ‘kwaliteit van leven’ en het ‘meten 

van fysieke activiteiten’  

 Het meten van fysieke activiteiten is een belangrijk doel van de behandeling en dit zou zeker een 

plek moeten krijgen als uitkomstmaat, en niet als procesmaat. Hoewel de betrouwbaarheid van 

alle instrumenten nog niet gegarandeerd is, is de stappenteller het meest genoemde instrument. 

 



 

28 
 

5.8 Bijstelling minimale datasets en vaststelling door begeleidingscommissie  

 

Op basis van de input van de stakeholders en de tweede ronde onder fysiotherapeuten in het 

werkveld zijn de minimale datasets aangepast tot een ‘definitief concept’. De concept datasets zijn 

vervolgens besproken in de begeleidingscommissie.Tijdens deze bijeenkomst is er nog één 

aanpassing gedaan bij de conceptset COPD. Het longfonds heeft aangegeven dat zij het belangrijk 

vinden dat patientervaringen vaker worden gemeten bij patienten die langduring onder behandeling 

zijn. Patienten met COPD zijn vaak langdurig onder behandeling (vaak doorlopend) en eenmaal per 

jaar vragen naar de ervaring is dan beperkt. Voor de pilot wordt er nu gekozen om de GPE eenmaal 

per 3 maanden uit te vragen en aan de hand van de resultaten zal een besluit worden genomen of dit 

van toegevoegde waarde is.   

 

In een afsluitende bijeenkomst van de begeleidingscommissie van het project zijn de definitieve sets 

tripartiet vastgesteld door de beroepsgroep, patiënten en verzekeraars. De vastgestelde minimale 

datasets en de intentie tot verdere tripartiete samenwerking om uniforme uitkomstindicatoren voor 

de fysiotherapeutische behandeling te ontwikkelen en toe te passen, zijn bekrachtigd middels een 

getekende verklaring door NVVR ‘De Wervelkolom’, Longfonds, Stichting Keurmerk Fysiotherapie, 

KNGF, CZ Groep en DFZ. 

 

6. Vervolgstappen en aanbevelingen 

 

Na vaststelling van de minimale datasets kan gestart worden met het testen en van het 

meetinstrumentarium en het ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren. Hiervoor kunnen de stappen 

van de PROM-cyclus worden gevolgd (zie figuur 1 op pagina 9). In deze rapportage over de selectie 

van de minimale datasets beschreven we de eerste drie stappen van de cyclus (doelstelling, selectie 

PROs, selectie PROMs). In een volgend project kunnen de volgende drie stappen gezet worden: 

testen PROM, definiëren indicator, testen indicator.  Een dergelijk project kan bestaan uit een pilot 

waarin data wordt verzameld en indicatoren worden ontwikkeld en getest. 

Voor de inrichting van een vervolgproject hebben we de volgende aanbevelingen geformuleerd: 

 Zorg voor een goede terugkoppeling van de gegevens die door patiënten zijn ingevuld in de 

EPD’s en de uitspoel van de gegevens naar een database 

 Richt een vervolgproject tripartite in 

 Zoek afstemming met systeemadvies fysio- en oefentherapie   

 Betrek netwerken bij de uitvoering van de pilots 

 Evalueer het routinematig meten zowel bij fysiotherapeuten als bij patiënten 

 Zorg ervoor dat de meetperiode lang genoeg is om voldoende data te verzamelen om goede en 

betrouwbare indicatoren te kunnen ontwikkelen 
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Bijlage 1 Bronnen  

 

Bronnen die zijn geraadpleegd voor de inventarisatie van de meetinstrumenten en indicatoren: 
 
Websites: 

- www.fysionet.nl 

- www.nhg.nl 

- www.longalliantie.nl 

- stichtingmiletus.nl 

- www.iqhealthcare.nl 

- Landelijkedatabasefysiotherapie.nl 

- www.keurmerkfysiotherapie.nl 

- Richtlijnendatabase.nl 

- www.nice.org.uk 

- www.sign.ac.uk 

- www.nhs.uk 

- www.apta.org 

- www.oecd.org 

- ichom.org 

- www.aezq.de   

- www.qualitymeasures.ahrq.gov  

- www.aqua-institut.de 

- www.nhs.uk 

www.qualityforum.org 

- www.productivity.nhs.uk 

- www.indicators.scot.nhs.uk/Reports/Published.html 

- www.chi.nhs.uk/ratings/ 

- www.nip.dk/about+the+danish+national+indicator+project/indicator+sets 

- www.rand.org/    

- www.guidelines.gov 

 
  

http://www.nice.org.uk/
http://www.sign.ac.uk/
http://www.nhs.uk/
http://www.apta.org/
http://www.oecd.org/
http://ichom.org/
http://www.aezq.de/
http://www.qualitymeasures.ahrq.gov/
http://www.aqua-institut.de/
http://www.nhs.uk/
http://www.qualityforum.org/
http://www.productivity.nhs.uk/
http://www.indicators.scot.nhs.uk/Reports/Published.html
http://www.chi.nhs.uk/ratings/
http://www.nip.dk/about+the+danish+national+indicator+project/indicator+sets
http://www.rand.org/
http://www.guidelines.gov/
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Bijlage 2 Leden begeleidingscommissie en expertcommissie 

 

Leden begeleidingscommissie 

KNGF: Annemarie Trompert 

Het Stichting Keurmerk Fysiotherapie: Marije de Leur 

Het Longfonds: Marie Jose Schrasser 

De Nederlandse Vereniging voor Rugpatiënten (NVVR) De Wervelkolom: Leen Voogt 

CZ Groep: Hans Wattel 

De Friesland Zorgverzekeraars: Alida Wolters 

 

Leden expertcommissie rug: 

Francois Maissan  

David den Hartog  

Bob van den Meijerakker  

Marcel Heijmans 

 

Leden expertcommissie COPD: 

Emmylou Beekman  

Ellen Toet  

Cor Zagers  

Monica van der Lans  

Nic Paassen 

Alex van ’t Hul (separaat geconsulteerd)   
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Bijlage 3 Geselecteerde uitkomstmaten rug voor eerste digitale vragenlijst 

 
1.  Quebec Back Pain Disability Scale (QBPDS) 

Rationale Kwantificeren van de mate waarin mensen met lage rugklachten moeite hebben met voor 

rugklachten relevante alledaagse activiteiten. 

Type 
uitkomstmaat 

Uitkomst 

Richtlijnen Aanbevolen in richtlijn KNGF lage-rugpijn en in het Rapport “Publieke indicatoren 
eerstelijnszorg aspecifieke lage-rugpijn”. 
Genoemd in richtlijn APTA 

Meetinstrument Vragenlijst met 20 items met score op 6-punts Likert schaal. Deelgebieden: bedrust, zitten-
staan, lopen, bewegen, bukken, zware voorwerpen verplaatsen.  
Af te nemen aan begin en eind van de behandeling 

 

2.  Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire (ODI) 

Rationale Kwantificeren van de mate van functionele beperkingen bij patiënten met lage 
rugklachten.  

Type 
uitkomstmaat 

Uitkomst 

Richtlijnen Onderdeel van Dutch Spine Surgery Registry (DSSR) en Nijmegen Decision Tool. 
Vastgesteld onderdeel standaardset uitkomstmetingen low back pain ICHOM. 
Genoemd in richtlijnen APTA, NICE en TBC 

Meetinstrument Vragenlijst met 10 items met score op 6-punts Likert schaal over het algemeen dagelijks 
functioneren. Deelgebieden: pijn, persoonlijke verzorging, tillen, lopen, zitten, staan, 
slapen, seks, sociaal functioneren en reizen.  
Af te nemen aan begin en eind van de behandeling. 

 

3.  Patiënt Specifieke Klachten (PSK) 

Rationale Kwantificeren van de mate van functionele beperkingen door pijn van, voor de patiënt 

relevante, activiteiten bij patiënten met lage rugklachten  

Type 
uitkomstmaat 

Uitkomst 

Richtlijnen Aanbevolen in richtlijn KNGF lage-rugpijn en in het Rapport “Publieke indicatoren 
eerstelijnszorg aspecifieke lage-rugpijn”. 
Aanbevolen in richtlijn VvOCM. 

Meetinstrument De patiënt selecteert uit een activiteitenlijst lage rugklachten de drie tot vijf belangrijkste 
klachten. Bij deze activiteiten of andere relevante klachten wordt de moeite bij het 
uitvoeren gescoord op een 11-punts NRS schaal. 
Af te nemen aan begin en eind van de behandeling. 

 

4.  Numeric (Pain) Rating Scale (NPRS) 

Rationale Kwantificeren van de mate van pijn bij patiënten met lage rugklachten.  

Type 
uitkomstmaat 

Uitkomst 

Richtlijn Aanbevolen in richtlijn KNGF lage-rugpijn. 
Onderdeel van de set van de Dutch Spine Surgery Registry (DSSR). 
Vastgesteld onderdeel standaardset uitkomstmetingen low back pain ICHOM. 
Genoemd in richtlijn NICE en APTA. 

Meetinstrument De numeric pain rating scale is een aspecifieke meetschaal, bestaande uit 11 nummers van 

0-10, af te nemen in diagnostische fase. 
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5.  Global Perceived Effect (GPE) 

Rationale Kwantificeren van het ervaren effect van de fysiotherapeutische behandeling door 
patiënten met lage rugklachten. 

Type 
uitkomstmaat 

Uitkomst 

Meetinstrument Enkele vraag ‘‘In welke mate zijn uw klachten veranderd sinds het begin van de 
behandeling?” met score op 7-punts Likertschaal. 
Af te nemen aan het eind van de behandeling. 

 

6.  Verbetering in activiteiten 

Rationale Kwantificeren van de mate van beperkingen in activiteiten bij patiënten met lage 

rugklachten. 

Type 
uitkomstmaat 

Uitkomst 

Meetinstrument Enkele vraag ‘In welke mate zijn uw mogelijkheden om activiteiten uit te voeren veranderd 
sinds het begin van de behandeling? Onder activiteiten verstaan we zelfzorg, 
huishoudelijke activiteiten, werk, hobby’s of sport’ met score op 7-punts Likertschaal. 
Af te nemen aan het eind van de behandeling. 

 

7.  Ervaringen met de geleverde zorg (PREM-fysiotherapie) 

Rationale Kwantificeren van de ervaringen met de zorg bij patiënten met lage rugklachten. 

Type 
uitkomstmaat 

Uitkomst 

Meetinstrument Vragenlijst met 17 vragen waaronder 9 kernvragen verdeeld over drie schalen: ‘Contact 
met de fysiotherapeut’, ‘Behandelplan’, en de ‘Praktijk’. Daarnaast telt de vragenlijst 4 
beoordelingsvragen, 2 open vragen en 2 achtergrondvragen. 
Af te nemen aan het eind van de behandeling. 

 

8.  Subgroups for Targeted Treatment (STarT) Back Screening Tool (STB) 

Rationale Screenen van het psychosociale aspect van rugklachten bij patiënten, waarmee een indruk 
wordt verkregen over de kans op het ontwikkelen van persisterende invaliderende lage 
rugpijn. 

Type 
uitkomstmaat 

Proces \ subgroep indicator (bv alleen bij herstelbelemmerende factoren) 

Aanbeveling in 
Richtlijn 

Genoemd in richtlijn NICE en TBC 
Onderdeel Nijmegen Decision Tool for chronic low back pain 

Meetinstrument Vragenlijst met 9 items over pijn en psychosociale factoren met score eens-oneens  
 

9.  Tampa schaal voor Kinesiofobie (TSK) 

Rationale Kwantificeren van de mate van pijn gerelateerde vrees 

Type 
uitkomstmaat 

Proces \ subgroep indicator (bv alleen bij herstelbelemmerende factoren) 

Aanbeveling in 
Richtlijn 

- 

Meetinstrument Vragenlijst met 17 items in de subcategorieën harm, pathological somatic focus en activity 
avoidance met score op een 4-punts Likertschaal 

 

10.  Aantal behandelingen 

Rationale Het aantal behandelingen dat in deze behandelepisode heeft plaatsgevonden 

Type 
uitkomstmaat 

Proces  
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11.  Volledigheid verslaglegging van anamnese: hulpvraag, duur en beloop 

Rationale Kwantificeren van de volledigheid van de dossiervoering van patiënten met lage 
rugklachten voor de anamnese. 

Type 
uitkomstmaat 

Proces 

Aanbeveling in 
Richtlijn 

De KNGF-richtlijn Verslaglegging beschrijft dat deze informatie in het dossier dient te 
worden beschreven. 

Meetinstrument Er wordt geïnventariseerd of er gegevens zijn ingevuld over de hulpvraag, de duur van de 
klacht en het beloop van de klacht.  
Registratiegegevens komen uit het EPD.   

 

12.  Volledigheid verslaglegging van analyse en behandelplan: fysiotherapeutische diagnose, 
hoofddoel en verwacht herstel 

Rationale Kwantificeren van de volledigheid van de dossiervoering van patiënten met lage 
rugklachten voor de analyse en behandelplan. 

Type 
uitkomstmaat 

Proces 

Aanbeveling in 
Richtlijn 

De KNGF-richtlijn Verslaglegging beschrijft dat deze informatie in het dossier dient te 
worden beschreven. 

Meetinstrument Er wordt geïnventariseerd of er gegevens zijn ingevuld over de fysiotherapeutische 
diagnose, het doel van de behandeling en het verwacht herstel. 
Registratiegegevens komen uit het EPD.   
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Bijlage 4 Geselecteerde uitkomstmaten COPD voor eerste digitale vragenlijst 

 

1.  6-Minute Walk Test (6 MWT) 

Rationale Kwantificeren van de maximale afstand die de patiënt binnen 6 minuten comfortabel kan 
afleggen, om de functionele capaciteit of inspanningstolerantie van personen te bepalen 
(indruk maximale VO2).

22 

Type indicator  Uitkomstindicator  

Domein vragenlijst Fysieke inspanningstest 

Meetinstrument Fysieke performance test waarin de patiënt 6 minuten zo comfortabel mogelijk loopt. 

Richtlijnen Aanbevolen in richtlijn KNGF, NHG, CBO, COPDnet en GOLD 
Genoemd in richtlijn LAN en NICE 

 

2.  Incremental Shuttle Walk Test (ISWT) 

Rationale Kwantificeren van de maximale afstand die een patiënt kan afleggen om de functionele 
capaciteit of inspanningstolerantie van personen te bepalen (indruk maximale VO2).

1 

Type indicator  Uitkomstindicator  

Domein vragenlijst Fysieke inspanningstest 

Meetinstrument Fysieke performance test waarin de patiënt max 20 minuten loopt met oplopende 
snelheid. 

Richtlijnen Aanbevolen in richtlijn KNGF, CBO, GOLD 

  

3.  Hand Held Dynamometrie (HHD) 

Rationale Kwantificeren van de maximale isometrische (hand)spierkracht
 

Type indicator  Uitkomstindicator  

Domein vragenlijst Fysieke inspanningstest 

Meetinstrument Fysieke performance test waarbij de patiënt zijn spieren maximaal moet aanspannen. 

Richtlijnen Aanbevolen in richtlijn KNGF en GOLD 
Genoemd in richtlijn CBO  

 

4.  Vragenlijst Fysieke Activiteit (VFA) 

Rationale Identificeren van patiënten met COPD die onvoldoende fysiek actief zijn. 

Type indicator Procesindicator 

Domein 
vragenlijst 

Fysiek functioneren 

Meetinstrument Vragenlijst met 2 meerkeuzevragen  

Richtlijnen Genoemd in richtlijn KNGF 

 

5.  International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) 

Rationale Kwantificeren van de fysieke activiteit bij volwassenen 

Type indicator Proces- en uitkomstindicator  

Domein 
vragenlijst 

Fysiek functioneren 

Meetinstrument Vragenlijst met 9 (korte versie) of 29 vragen (lange versie) 

Richtlijnen Genoemd in richtlijn KNGF  

 
 
 
 
 
 

6.  Medical Research Council Dyspnea (MRC) 
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Rationale Kwantificeren van de mate van benauwdheid zoals een COPD-patiënt die zelf ervaart 
tijdens inspanning 

Type indicator Uitkomstindicator  

Domein 
vragenlijst 

Fysiek functioneren 

Meetinstrument 1 vraag met 5 mogelijke antwoorden 

Richtlijnen Aanbevolen in richtlijn NHG, LAN, GOLD en LFA 
Genoemd in richtlijn KNGF, CBO, COPDnet en NICE 

 

7.  COPD Assessment Test (CAT) 

Rationale Kwantificeren van de invloed die COPD heeft op het welzijn en dagelijks leven van 
patiënten. 

Type indicator Uitkomstindicator  

Domein vragenlijst Kwaliteit van leven 

Meetinstrument Vragenlijst met 8 items met score op 6-punts Likertschaal  

Richtlijnen Aanbevolen in richtlijn GOLD, LFA 
Genoemd in richtlijn NHG 

 

8.  Nijmegen Clinical Screening Instrument (NCSI) 

Rationale Kwantificeren van de van klachten in het dagelijkse leven, kwaliteit van leven en adaptatie 
van COPD-patiënten ter bevordering van zelfmanagement 

Type indicator  Proces- en uitkomstindicator 
 

Domein 
vragenlijst 

Kwaliteit van leven 

Meetinstrument Samengesteld meetinstrument bestaande uit fysieke parameters en een vragenlijst met 
vragen op 8 aspecten van de volgende 4 domeinen: lichamelijk functioneren, symptomen, 
lichamelijke beperkingen en kwaliteit van leven. 
Af te nemen aan het begin en het eind van de behandeling. 

Richtlijnen Aanbevolen in artikel COPDnet, Zorgprogramma COPD OCE Nijmegen 2016 
Genoemd in richtlijn LAN 

 

9.  Clinical COPD Questionnaire (CCQ) 

Rationale Het kwantificeren van de gezondheidstoestand van patiënten met luchtwegklachten als 
gevolg van COPD, longemfyseem of chronische bronchitis 

Type indicator Uitkomstindicator  

Domein 
vragenlijst 

Kwaliteit van leven 

Meetinstrument Vragenlijst met 10 vragen met score op 7-punts Likertschaal 

Richtlijnen Aanbevolen in richtlijn NHG, LAN, COPDnet, GOLD 
Genoemd in richtlijn KNGF 

  

10.  Chronic Respiratory (Disaese) Questionnaire (CR(D)Q) 

Rationale Kwantificeren van de kwaliteit van leven bij patiënten met chronische longziekten 

Type indicator Uitkomstindicator  

Domein 
vragenlijst 

Kwaliteit van leven 

Meetinstrument Vragenlijst met 40 vragen met score op 7-punts Likertschaal 

Richtlijnen Aanbevolen in richtlijn NHG, CBO 
Genoemd in richtlijn KNGF, LAN en GOLD 

 
 
 
 
 

11.  St George’s respiratory questionnaire (SGRQ) 
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Rationale Kwantificeren van de mate van beperking bij het uitvoeren van alledaagse activiteiten bij 
mensen met COPD. Ook de aspecten, die het leven het meest beïnvloeden worden in kaart 
gebracht. 

Type indicator Uitkomstindicator  

Domein 
vragenlijst 

Kwaliteit van leven 

Meetinstrument Vragenlijst met 50 vragen met meerkeuze antwoorden 

Richtlijnen Aanbevolen in richtlijn NHG 
Genoemd in richtlijn KNGF, CBO, LAN en GOLD 

 

12.  Quality of life for respiratory illness questionnaire (QoLRIQ) 

Rationale Kwantificeren van de gezondheidstoestand op diverse domeinen van astma- en COPD-
patiënten 

Type indicator Uitkomstindicator  

Domein 
vragenlijst 

Kwaliteit van leven  
 

Meetinstrument Vragenlijst met 55 vragen met score op 7-punts Likertschaal 

Richtlijnen Genoemd in richtlijn KNGF, CBO, LAN 

 

13.  Respiratory Illness Questionnaire-monitoring (RIQ-mon 10) 

Rationale Kwantificeren van de gezondheidstoestand m.b.t. lichamelijke en emotionele klachten en 
fysieke en sociale beperkingen van astma- en COPD-patiënten 

Type indicator Uitkomstindicator  

Domein 
vragenlijst 

Kwaliteit van leven 

Meetinstrument Vragenlijst met 10 vragen met score op 5/6-punts Likertschaal 

Richtlijnen Aanbevolen in richtlijn LAN 
Genoemd in richtlijn NHG 

 

14.  Ziektelastindex COPD 

Rationale Kwantificeren van de ervaren ziektelast veroorzaakt door COPD door de patiënt 

Type indicator  Uitkomstindicator 
 

Domein 
vragenlijst 

Kwaliteit van leven 

Meetinstrument Vragenlijst met 15 vragen voor de patiënt met score op 7-punts Likertschaal 

Richtlijnen Genoemd in richtlijn NHG, LAN 

 

15.  Globaal Ervaren Effect (GEE) / Global Perceived Effect (GPE) 

Rationale Kwantificeren van het ervaren effect van de fysiotherapeutische behandeling door 
patiënten met COPD.

 

Type indicator  Uitkomstindicator 
 

Domein 
vragenlijst 

Kwaliteit van leven 

Meetinstrument 1 gesloten vraag met score op een 7-punts Likertschaal 

Richtlijnen Genoemd in richtlijn KNGF COPD 

 

16.  Verbetering in activiteiten 

Rationale Kwantificeren van de mate van beperkingen in activiteiten bij patiënten met COPD 

Type indicator  Uitkomstindicator 
 

Richtlijn Nee 

 
 
 

17.  Ervaringen met de geleverde zorg   
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Rationale Kwantificeren van de ervaringen met de zorg bij patiënten met COPD. 

Type indicator  Uitkomstindicator 
 

Aanbeveling in 
Richtlijn 

Nee 
 

 

18.  Aantal behandelingen 

Rationale Het aantal behandelingen dat in deze behandelepisode heeft plaatsgevonden 

Type indicator  Uitkomstindicator 
 

Aanbeveling in 
Richtlijn 

Nee 
 

 

19. Volledigheid verslaglegging van anamnese: hulpvraag, duur en beloop  

Rationale Kwantificeren van de volledigheid van de dossiervoering van patiënten met COPD voor 
de anamnese. 

Type 
uitkomstmaat 

Proces 

Aanbeveling in 
Richtlijn 

De KNGF-richtlijn Verslaglegging beschrijft dat deze informatie in het dossier dient te 
worden beschreven. 

 

20 Volledigheid verslaglegging van analyse en behandelplan: fysiotherapeutische 
diagnose, hoofddoel en verwacht herstel  

Rationale Kwantificeren van de volledigheid van de dossiervoering van patiënten met COPD voor 
de analyse en behandelplan. 

Type 
uitkomstmaat 

Proces 

Aanbeveling in 
Richtlijn 

De KNGF-richtlijn Verslaglegging beschrijft dat deze informatie in het dossier dient te 

worden beschreven. 

 

21 Eisen van de fysiotherapeut en de behandelruimte en materiaal voor het behandelen 
van COPD patiënten  

Rationale Kwantificeren van het aantal fysiotherapeuten die voldoen aan de eisen die gesteld 
worden voor het behandelen van de fysiotherapeut  
en de behandelruimte en materiaal volledigheid van de dossiervoering van patiënten 
met COPD voor de analyse en behandelplan. 

Type 
uitkomstmaat 

Structuur 

Aanbeveling in 
Richtlijn 

De KNGF-richtlijn COPD. 

Doelgroep Patiënten met COPD  

Soort/vorm 
instrument 

 De eisen die gesteld worden: 
 
Eisen met betrekking tot de begeleidende fysiotherapeut 
• CKR-registratie en minstens 3 jaar werkervaring als fysiotherapeut 
• Specifieke COPD-scholing gevolgd (afgeronde cursus beweegprogramma COPD van 
het KNGF en/of NPI-cursus COPD) 
• Diploma Reanimatie/ Basic Life Support 
• Ervaring in het afnemen van conditietests (6MWT / shuttle walk test / 
fietsergometertest) en gezondheidstests (BMI en huidplooimeting) 
• Krachttests (manueel, of handheld dynamometer) 
• Ervaring met de interpretatie van testresultaten (longfunctie, inspanningsonderzoek 
en bloedgaswaarden) 
• Bekendheid met de Nederlandse Norm Gezond Bewegen en normen voor fitheid 
• Ervaring met het opstellen van trainingsschema’s voor COPD-patiënten 
• Bekendheid met de principes van bewegingsstimulering en fasen van 
gedragsverandering 
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• Ervaring in het geven van individuele beweegadviezen 
• Affiniteit met de patiëntenpopulatie 
 
Eisen met betrekking tot de inrichting van de ruimte en het materiaal 
Ruimte: Oefenzaal met voldoende ruimte (minimaal 50 m2 bij 4 personen); ruimte voor 
warming-up en functionele oefeningen, ruimte voor apparatuur, afzonderlijke 
behandelruimte. De ruimtes moeten stof- en rookvrij zijn. Bij uitvoering van de 6MWT 
moet de oefenzaal of gang ten minste 10 meter lang en 1,25 meter breed zijn. De 
ruimte moet beschikken over een geschikte vloer (licht verend, geen hoogpolig tapijt, 
niet te glad om uitglijden te voorkomen). 
 
Apparatuur/materiaal 
1. Fitnessapparatuur (bij voorkeur een geijkte fietsergometer en/of een loopband) 
2. Multifunctionele krachtapparatuur (voor training onderste en bovenste extremiteit 
en romp) 
3. Weegschaal 
4. Lengtemeter 
5. Huidplooimeter 
6. Bloeddrukmeter 
7. Hartslagmeter 
8. Saturatiemeter 
9. Handheld dynamometer 
10. Borgschalen (oorspronkelijke of gemodificeerde versie) voor dyspnoe en subjectieve 
belasting 
11. Oefenmateriaal voor functionele training en mobiliteitstraining 
12. Voor de 6MWT: stopwatch, 2 pionnen, meetlint, stoel 
 
Er wordt geïnventariseerd in hoeverre aan deze eisen is voldaan eenmalig/jaarlijks 
(ja/nee) 
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Bijlage 5 Resultaten vragenlijst rug 

 

 

Indicator 1 QBPDS 
 
 Relevantie:  (Vindt u het meetinstrument relevant als indicator om de kwaliteit van de fysiotherapeutische 
behandeling te meten) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 7 6,6 

35 0 1 2 2 1 10 8 6 5 54%   

 
Valide (Is het meetinstrument geschikt voor diagnostiek en het indelen in profielen) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 7 6,3 

35 0 2 2 3 4 4 8 9 3 57%   

 
Geschikt (Is het meetinstrument geschikt om het resultaat van de behandeling te evalueren) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
kwartiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 22 7 6,8 

35 0 1 1 1 3 6 8 10 4 63%   

 
Haalbaar (Is het volgens u haalbaar om het meetinstrument af te nemen aan het begin en einde van de 
behandeling-) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 25 7 6,9 

35 0 2 0 1 4 3 11 8 6 71%   

 
 
Indicator 2 ODI: 
  
Relevantie:  (Vindt u het meetinstrument relevant als indicator om de kwaliteit van de fysiotherapeutische 
behandeling te meten) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 5,5 5,1 

34 3 3 1 3 7 9 6 1 1 24%   

 
Valide (Is het meetinstrument geschikt voor diagnostiek en het indelen in profielen) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5,5 5,2 

34 3 2 3 2 7 7 6 3 1 29%   

 
 
Geschikt (Is het meetinstrument geschikt om het resultaat van de behandeling te evalueren) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 6 5,7 

34 3 1 1 1 6 8 10 3 1 41%   
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Haalbaar (Is het volgens u haalbaar om het meetinstrument af te nemen aan het begin en einde van de 
behandeling) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
kwartiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 6,5 5,9 

34 3 1 1 1 5 6 9 6 2 50%   

 
 
 
Indicator 3 PSK: 
 
Relevantie:  (Vindt u het meetinstrument relevant als indicator om de kwaliteit van de fysiotherapeutische 
behandeling te meten) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 21 7 6,4 

34 2 1 2 2 2 4 8 6 7 62%   

 
Valide (Is het meetinstrument geschikt voor diagnostiek en het indelen in profielen) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 29 8 7,5 

34 1 0 0 2 0 2 7 13 9 85%   

 
Geschikt (Is het meetinstrument geschikt om het resultaat van de behandeling te evalueren) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 24 7 7 

34 1 1 0 3 2 0 11 8 8 71%   

 
Haalbaar (Is het volgens u haalbaar om het meetinstrument af te nemen aan het begin en einde van de 
behandeling-) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiell 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 28 8 7,5 

34 1 1 1 0 2 1 4 10 14 82%   

 
 
Indicator 4 NPRS: 
  
 
Relevantie:  (Vindt u het meetinstrument relevant als indicator om de kwaliteit van de fysiotherapeutische 
behandeling te meten) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 7 6,8 

33 0 1 2 3 0 7 6 5 9 59%   

 
Valide (Is het meetinstrument geschikt voor diagnostiek en het indelen in profielen) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 24 7 6,9 

33 0 1 0 3 3 3 10 7 6 71%   

 
Geschikt (Is het meetinstrument geschikt om het resultaat van de behandeling te evalueren) 
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 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 25 7 7,1 

33 0 1 0 2 1 4 11 7 7 74%   

 
Haalbaar (Is het volgens u haalbaar om het meetinstrument af te nemen aan het begin en einde van de 
behandeling-) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 Total  1 2 32 9 8,2 

33 0 0 0 1 0 0 6 9 17 97%   

 
 
Indicator 5 GPE: 
  
Relevantie:  (Vindt u het meetinstrument relevant als indicator om de kwaliteit van de fysiotherapeutische 
behandeling te meten) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 7 6,6 

33 0 2 0 3 3 7 7 6 5 55%   

 
Geschikt (Is het meetinstrument geschikt om het resultaat van de behandeling te evalueren) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 24 7 6,3 

33 1 1 0 1 4 6 7 8 5 71%   

 
Haalbaar (Is het volgens u haalbaar om het meetinstrument af te nemen aan het eind van de behandeling-) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 26 7 6,8 

33 0 0 1 1 1 4 4 9 13 79%   

 
 
Indicator 6  Verbetering in activiteiten   
    
Relevantie:  (Vindt u het meetinstrument relevant als indicator om de kwaliteit van de fysiotherapeutische 
behandeling te meten) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 5,5 5,1 

33 3 1 1 5 3 13 6 1 0 21%   

Geschikt (Is het meetinstrument geschikt om het resultaat van de behandeling te evalueren) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 5,5 5,2 

33 3 1 2 2 1 13 8 3 0 33%   

 
Haalbaar (Is het volgens u haalbaar om het meetinstrument af te nemen aan het begin van de behandeling-) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 25 6 5,5 

33 3 0 0 1 0 4 11 5 9 76%   
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Indicator 7 Ervaringen met de geleverde zorg (PREM fysiotherapie): 
  
 
Relevantie:  (Vindt u het meetinstrument relevant als indicator om de kwaliteit van de fysiotherapeutische 
behandeling te meten) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 7 6,2 

33 1 1 1 5 1 4 10 10 0 61%   

 
Geschikt (Is het meetinstrument geschikt om het resultaat van de behandeling te evalueren) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 6 5,4 

33 4 2 1 3 5 4 9 3 2 42%   

 
Haalbaar (Is het volgens u haalbaar om het meetinstrument af te nemen aan het begin van de behandeling-) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 5 5 

33 5 2 3 4 3 2 10 3 1 42%   

 
 
 
Indicator 8 Subgroups for Targeted Treatment (STarT) Back Screening Tool (STB)S: 
  
Relevantie:  (Vindt u dit instrument relevant om de kwaliteit van de fysiotherapeutische behandeling te 
meten) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 4 4,2 

33 3 2 7 8 7 2 1 2 1 12%   

 
Valide (Is het meetinstrument geschikt voor diagnostiek en het indelen in profielen) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 23 7 7,1 

33 0 0 0 1 3 6 8 11 4 70%   

 
Haalbaar (Is het volgens u haalbaar om het meetinstrument af te nemen aan het begin van de behandeling-) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 27 7 7,5 

33 0 0 0 1 1 3 12 7 8 82%   

 
 
 
Indicator 9 Tampa schaal voor Kinesiofobie (TSK) : 
  
Relevantie:  (Vindt u het meetinstrument relevant als indicator om de kwaliteit van de fysiotherapeutische 
behandeling te meten) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 3,7 

32 9 1 3 6 6 4 3 0 0 1%   
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Valide (Is het meetinstrument geschikt voor diagnostiek en het indelen in profielen) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 6 5,9 

32 1 0 0 3 9 6 8 5 0 1%   

 
Geschikt (Is het meetinstrument geschikt om het resultaat van de behandeling te evalueren) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 5 4,6 

32 3 3 2 6 7 6 2 3 0 2%   

 
Haalbaar (Is het volgens u haalbaar om het meetinstrument af te nemen aan het begin van de behandeling-) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 6 6,2 

32 1 0 0 3 7 6 9 3 3 47%   

 
 
 
Indicator 10 Aantal behandelingen: 
  
Relevantie:  (Vindt u het meetinstrument relevant als indicator om de kwaliteit van de fysiotherapeutische 
behandeling te meten) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 5 4,5 

31 2 5 5 2 6 4 5 2 0 23%   

 
Haalbaar (Is het volgens u haalbaar om het aantal behandelingen inzichtelijk te maken) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 23 8 7,2 

31 0 2 2 1 1 3 5 4 14 74%   

 
 
 
Indicator 11 Volledigheid dossiervoering van anamnese: hulpvraag, duur en beloop :  
 
 Relevantie:  (Vindt u de gegevens uit de anamnese relevant als indicator om de kwaliteit van de 
fysiotherapeutische behandeling te meten) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 5 4,9 

31 4 2 3 2 5 6 5 4 0 29%   

 
Haalbaar (Is het volgens u haalbaar om de gegevens uit de anamnese inzichtelijk te maken) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 22 7 6,4 

31 2 3 1 1 3 2 6 6 8 71%   
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Indicator 12 Volledigheid dossiervoering van behandelplan: 
 
Relevantie:  (Vindt u de gegevens van de analyse en het behandelplan relevant als indicator om de kwaliteit 
van de fysiotherapeutische behandeling te meten) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 6 5 

31 3 3 1 2 6 8 6 2 0 26%   

 
Haalbaar (Is het volgens u haalbaar om deze gegevens van de analyse en het behandelplan inzichtelijk te 
maken) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 7 6,3 

31 2 3 0 2 2 5 7 4 7 58%   
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Bijlage 6 Resultaten vragenlijst COPD 

 
 
Indicator 1: 6-Minute Walking Test 
 
 Relevantie:  (Vindt u het meetinstrument relevant als indicator om de kwaliteit van de fysiotherapeutische 
behandeling te meten) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 8 7,5 

26 0 0 0 1 1 4 6 6 8 73%   

 
Valide (Brengt het meetinstrument de hulpvraag/probleem op een relevante manier in kaart) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 7 7,2 

26 0 0 0 2 0 3 10 7 4 77%   

 
Geschikt (Is het meetinstrument geschikt om het resultaat van de behandeling te evalueren) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 22 7 7,3 

26 0 0 0 1 0 4 10 8 3 85%   

 
Haalbaar (Is het volgens u haalbaar om het meetinstrument af te nemen aan het begin en einde van de 
behandeling-) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 26 9 8,3 

26 0 0 0 0 0 0 6 6 14 100%   

 
 
 
Indicator 2 Incremental Shuttle test: 
  
Relevantie:  (Vindt u het meetinstrument relevant als indicator om de kwaliteit van de fysiotherapeutische 
behandeling te meten) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 6 5,6 

26 3 0 1 3 5 3 4 7 0 42%   

 
Valide (Is het meetinstrument geschikt voor diagnostiek en het indelen in profielen) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 5,3 

26 3 1 2 4 1 5 4 6 0 38%   

 
 
Geschikt (Is het meetinstrument geschikt om het resultaat van de behandeling te evalueren) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 6 5,5 

26 3 0 2 2 4 4 6 5 0 54%   
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Haalbaar (Is het volgens u haalbaar om het meetinstrument af te nemen aan het begin en einde van de 
behandeling) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 5 5,3 

26 3 1 1 3 7 2 3 4 2 65%   

 
 
Indicator 3 Hand Held Dynamometry (HHD): 
 
Relevantie:  (Vindt u het meetinstrument relevant als indicator om de kwaliteit van de fysiotherapeutische 
behandeling te meten) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 7 6,7 

26 2 0 0 2 1 3 7 8 3 69%   

 
Valide (Is het meetinstrument geschikt voor diagnostiek en het indelen in profielen) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 6 6 

26 2 0 0 4 4 4 5 5 2 46%   

 
Geschikt (Is het meetinstrument geschikt om het resultaat van de behandeling te evalueren) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 7 6,8 

26 1 0 0 2 2 2 10 6 3 73%   

 
Haalbaar (Is het volgens u haalbaar om het meetinstrument af te nemen aan het begin en einde van de 
behandeling-) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 23 8,5 7,8 

34 1 0 0 1 0 1 4 6 13 88%   

 
 
Indicator 4  Vragenlijst Fysieke Activiteit (VFA): 
  
Relevantie:  (Vindt u het meetinstrument relevant als indicator om de kwaliteit van de fysiotherapeutische 
behandeling te meten) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 4 4,3 

26 3 2 4 5 4 4 3 1 0 15%   

 
Valide (Is het meetinstrument geschikt voor diagnostiek en het indelen in profielen) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 5,5 5 

26 3 1 1 2 6 8 4 1 0 19%   

 
Geschikt (Is het meetinstrument geschikt om het resultaat van de behandeling te evalueren) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 5 4,6 
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26 3 2 3 4 4 4 5 1 0 23%   

 
Haalbaar (Is het volgens u haalbaar om het meetinstrument af te nemen aan het begin en einde van de 
behandeling) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 Total  1 2 17 7 6,5 

26 3 1 0 1 2 2 6 3 8 65%   

 
 
Indicator 5 International Physical Activity Questionnaire (IPAQ): 
 
 Relevantie:  (Vindt u het meetinstrument relevant als indicator om de kwaliteit van de fysiotherapeutische 
behandeling te meten) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 5 4,6 

26 3 2 4 4 3 2 6 2 0 15%   

 
Valide (Is het meetinstrument geschikt voor diagnostiek en het indelen in profielen) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 5 4,7 

26 3 3 3 2 5 2 6 2 0 31%   

 
Geschikt (Is het meetinstrument geschikt om het resultaat van de behandeling te evalueren) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 5 4,7 

26 3 2 4 2 5 3 5 2 0 27%   

 
Haalbaar (Is het volgens u haalbaar om het meetinstrument af te nemen aan het begin en einde van de 
behandeling) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 5,5 5,6 

26 3 2 2 2 4 2 2 3 6 42%   

 
 
Indicator 6 Medical Research Council Dyspnea (MRC): 
 
 Relevantie:  (Vindt u het meetinstrument relevant als indicator om de kwaliteit van de fysiotherapeutische 
behandeling te meten) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 6,5 6,1 

26 1 0 3 3 4 2 5 2 6 50%   

 
Valide (Is het meetinstrument geschikt voor diagnostiek en het indelen in profielen) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 8 7,1 

26 1 0 1 1 2 2 5 7 7 73%   

 
Geschikt (Is het meetinstrument geschikt om het resultaat van de behandeling te evalueren) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste Mediaan  Gemiddelde 
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tertiel 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 5 5,7 

26 1 1 2 2 8 4 2 2 4 31%   

 
Haalbaar (Is het volgens u haalbaar om het meetinstrument af te nemen aan het begin en einde van de 
behandeling) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 24 9 8,2 

26 0 0 0 1 1 0 3 7 14 92%   

 
 
Indicator 7 COPD Assessment Test (CAT): 
 
 Relevantie:  (Vindt u het meetinstrument relevant als indicator om de kwaliteit van de fysiotherapeutische 
behandeling te meten) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 6 5,7 

25 2 1 1 1 5 6 3 4 2 36%   

 
Valide (Is het meetinstrument geschikt voor diagnostiek en het indelen in profielen) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 6 5,8 

25 3 1 0 2 4 3 5 4 3 48%   

 
Geschikt (Is het meetinstrument geschikt om het resultaat van de behandeling te evalueren) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 6 5,7 

25 2 1 1 2 4 6 3 3 3 36%   

 
Haalbaar (Is het volgens u haalbaar om het meetinstrument af te nemen aan het begin en einde van de 
behandeling-) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 7 7 

25 1 1 0 0 3 2 7 4 7 72%   

 
 
Indicator 8 Nijmegen Clinical Screening Instrument (NCSI): 
 
 Relevantie:  (Vindt u het meetinstrument relevant als indicator om de kwaliteit van de fysiotherapeutische 
behandeling te meten) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 5,4 

25 3 1 2 0 5 4 6 3 1 40%   

 
Valide (Is het meetinstrument geschikt voor diagnostiek en het indelen in profielen) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 7 5,8 

25 3 1 1 0 3 4 6 6 1 52%   
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Geschikt (Is het meetinstrument geschikt om het resultaat van de behandeling te evalueren) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 6 5,6 

25 3 2 1 0 2 6 5 5 1 44%   

 
Haalbaar (Is het volgens u haalbaar om het meetinstrument af te nemen aan het begin en einde van de 
behandeling-) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 4,9 

25 6 3 0 1 3 2 5 1 4 40%   

 
 
Indicator 9 Clinical COPD Questionnaire (CCQ): 
 
 Relevantie:  (Vindt u het meetinstrument relevant als indicator om de kwaliteit van de fysiotherapeutische 
behandeling te meten) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 8 7,2 

25 0 0 1 0 5 2 3 7 7 68%   

 
Valide (Is het meetinstrument geschikt voor diagnostiek en het indelen in profielen) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 8 7,3 

25 0 0 1 0 2 2 7 8 5 80%   

 
Geschikt (Is het meetinstrument geschikt om het resultaat van de behandeling te evalueren) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 7 6,8 

25 0 1 0 3 3 2 4 7 5 64%   

 
Haalbaar (Is het volgens u haalbaar om het meetinstrument af te nemen aan het begin en einde van de 
behandeling) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 24 9 8,3 

25 0 0 0 0 1 0 4 6 14 96%   

 
Indicator 10 Chronic Respiratory (Disaese) Questionnaire (CR(D)Q): 
 
 Relevantie:  (Vindt u het meetinstrument relevant als indicator om de kwaliteit van de fysiotherapeutische 
behandeling te meten) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 6 5,6 

25 3 1 1 3 3 2 4 7 1 48%   

 
Valide (Is het meetinstrument geschikt voor diagnostiek en het indelen in profielen) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 23 7 5,8 

25 3 1 0 2 3 3 7 5 1 92%   
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Geschikt (Is het meetinstrument geschikt om het resultaat van de behandeling te evalueren) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 6 5,6 

25 3 1 1 3 3 2 6 4 2 48%   

 
Haalbaar (Is het volgens u haalbaar om het meetinstrument af te nemen aan het begin en einde van de 
behandeling-) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 6 5,8 

25 3 1 1 1 4 3 3 6 3 48%   

 
 
Indicator 11 St George’s respiratory questionnaire (SGRQ) 
 
 Relevantie:  (Vindt u het meetinstrument relevant als indicator om de kwaliteit van de fysiotherapeutische 
behandeling te meten) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 6 5,3 

25 3 0 3 2 4 4 5 3 1 36%   

 
Valide (Is het meetinstrument geschikt voor diagnostiek en het indelen in profielen) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 6 5,6 

25 3 0 2 1 4 4 7 3 1 44%   

 
Geschikt (Is het meetinstrument geschikt om het resultaat van de behandeling te evalueren) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 5 5,2 

25 3 0 2 2 6 4 5 2 1 32%   

 
Haalbaar (Is het volgens u haalbaar om het meetinstrument af te nemen aan het begin en einde van de 
behandeling-) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 6 5,2 

25 3 1 2 0 7 3 7 1 1 36%   

 
Indicator 12 Quality of life for respiratory illness questionnaire (QoLRIQ): 
 
 Relevantie:  (Vindt u het meetinstrument relevant als indicator om de kwaliteit van de fysiotherapeutische 
behandeling te meten) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 5 4,9 

25 5 1 1 0 8 4 2 2 2 24%   

 
Valide (Is het meetinstrument geschikt voor diagnostiek en het indelen in profielen) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 6 5,4 
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25 5 0 1 0 4 4 7 2 2 44%   

 
Geschikt (Is het meetinstrument geschikt om het resultaat van de behandeling te evalueren) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 6 5,2 

25 5 0 2 0 4 6 4 2 2 32%   

 
Haalbaar (Is het volgens u haalbaar om het meetinstrument af te nemen aan het begin en einde van de 
behandeling-) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 5 4,8 

25 6 0 2 2 4 5 1 3 2 24%   

 
 
Indicator 13 Respiratory Illness Questionnaire-monitoring (RIQ-mon 10) 
 
 Relevantie:  (Vindt u het meetinstrument relevant als indicator om de kwaliteit van de fysiotherapeutische 
behandeling te meten) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 5 4,6 

25 6 1 1 1 5 6 2 1 2 21%   

 
Valide (Is het meetinstrument geschikt voor diagnostiek en het indelen in profielen) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 5 4,9 

25 6 1 0 1 5 3 6 2 1 36%   

 
Geschikt (Is het meetinstrument geschikt om het resultaat van de behandeling te evalueren) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 5 4,7 

25 6 1 0 1 8 3 2 3 1 24%   

 
Haalbaar (Is het volgens u haalbaar om het meetinstrument af te nemen aan het begin en einde van de 
behandeling-) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 5,3 

25 6 0 1 0 4 4 3 4 3 40%   

 
 
Indicator 14 Ziektelastindex COPD 
 
 Relevantie:  (Vindt u het meetinstrument relevant als indicator om de kwaliteit van de fysiotherapeutische 
behandeling te meten) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 7 6 

25 3 0 2 2 3 2 5 2 6 52%   

 
Valide (Is het meetinstrument geschikt voor diagnostiek en het indelen in profielen) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste Mediaan  Gemiddelde 
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tertiel 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 7 6,3 

25 3 0 1 2 2 2 5 4 6 60%   

 
Geschikt (Is het meetinstrument geschikt om het resultaat van de behandeling te evalueren) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 7 5,9 

25 3 0 3 1 2 3 6 3 4 52%   

 
Haalbaar (Is het volgens u haalbaar om het meetinstrument af te nemen aan het begin en einde van de 
behandeling-) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 8 6,3 

25 4 1 1 0 2 2 2 5 8 60%   

 
 
 
 
 
Indicator 15 Globaal Ervaren Effect (GEE) / Global Perceived Effect (GPE) 
 
Relevantie:  (Vindt u het meetinstrument relevant als indicator om de kwaliteit van de fysiotherapeutische 
behandeling te meten) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 6 6 

25 1 2 1 1 5 4 3 5 3 44%   

 
Geschikt (Is het meetinstrument geschikt om het resultaat van de behandeling te evalueren) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 5,7 

25 1 1 2 1 5 5 6 3 1 40%   

 
Haalbaar (Is het volgens u haalbaar om het meetinstrument af te nemen aan het eind van de behandeling-) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 7 6,2 

25 4 0 1 1 1 2 7 3 6 60%   

 
 
Indicator 16  Verbetering in activiteiten   
    
Relevantie:  (Vindt u het meetinstrument relevant als indicator om de kwaliteit van de fysiotherapeutische 
behandeling te meten) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 7 5,8 

25 3 1 1 2 2 2 7 6 1 56%   

 
Geschikt (Is het meetinstrument geschikt om het resultaat van de behandeling te evalueren) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 7 6 
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25 3 1 0 2 2 1 8 7 1 64%   

 
Haalbaar (Is het volgens u haalbaar om het meetinstrument af te nemen aan het begin van de behandeling-) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 7 5,4 

25 6 1 1 1 2 0 6 3 5 33%   

 
 
Indicator 17 Ervaringen met de geleverde zorg (PREM fysiotherapie): 
  
Relevantie:  (Vindt u het meetinstrument relevant als indicator om de kwaliteit van de fysiotherapeutische 
behandeling te meten) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 7 6,4 

25 1 2 1 1 1 2 5 7 5 52%   

 
Geschikt (Is het meetinstrument geschikt om het resultaat van de behandeling te evalueren) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 5,4 

25 1 3 1 6 2 2 3 5 2 30%   

 
Haalbaar (Is het volgens u haalbaar om het meetinstrument af te nemen aan het begin van de behandeling-) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 4 4,6 

25 8 0 0 5 1 2 6 0 3 27%   

 
 
 
Indicator 18 Aantal behandelingen: 
  
Relevantie:  (Vindt u het meetinstrument relevant als indicator om de kwaliteit van de fysiotherapeutische 
behandeling te meten) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2,5 2,8 

25 10 2 2 3 6 1 0 0 1 0.5%   

 
Haalbaar (Is het volgens u haalbaar om het aantal behandelingen inzichtelijk te maken) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 8 7,4 

31 1 0 1 1 1 2 4 4 11 76%   

 
 
 
  



 

54 
 

Indicator 19 Volledigheid dossiervoering van anamnese: hulpvraag, duur en beloop :  
 
 
 
 
 Relevantie:  (Vindt u de gegevens uit de anamnese relevant als indicator om de kwaliteit van de 
fysiotherapeutische behandeling te meten) 

 
Haalbaar (Is het volgens u haalbaar om de gegevens uit de anamnese inzichtelijk te maken) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 7 6,2 

25 3 1 1 2 0 1 4 9 4 68%   

 
 
Indicator 20 Volledigheid dossiervoering van behandelplan: 
 
 Relevantie:  (Vindt u de gegevens uit het behandelplan relevant als indicator om de kwaliteit van de 

fysiotherapeutische behandeling te meten) 
 
Haalbaar (Is het volgens u haalbaar om de gegevens uit het behandelplan inzichtelijk te maken) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 7 6,2 

25 3 1 1 2 5 1 5 5 6 64%   

 
 
Indicator 21 Eisen van de fysiotherapeut en de behandelruimte en materiaal voor het behandelen van COPD 
patiënten: 
 
Relevantie:  (Vindt u de gegevens met betrekking tot de eisen van de therapeut en de inrichten van de 
praktijk relevant als indicator om de kwaliteit van de fysiotherapeutische behandeling te meten) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 6 5,2 

25 0 0 1 2 3 1 4 7 7 72%   

 
Haalbaar (Is het volgens u haalbaar om deze gegevens met betrekking tot de eisen van de therapeut en de 
inrichten van de praktijk inzichtelijk te maken) 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 8 6,3 

25 2 1 0 1 2 3 2 6 8 64%   

 
 
 
  

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 5 4,7 

25 3 3 0 2 3 5 6 1 2 36%   

 Laag Midden  Hoog % hoogste 
tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Total  1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 5 4,7 

25 5 4 1 2 1 1 7 1 3 44%   
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Bijlage 7 resultaten discussie expertcommissie rug 

 

Meetinstrument 1 QBPDS 
 Is het relevant als beginmeting voor herhaalde meting. Relevant om ervaren beperking vast te 

stellen, voor stellen diagnose, scherper een doel te bepalen en effect te meten  

 QBPDS: sommige vragen zijn niet relevant en deze vullen patiënten soms niet in  

 QBPDS is voor acute klachten minder relevant, wel voor meer chronische klachten 

 Doel: heeft ft indicatie behaald om op grote groepen de herhaalde meting de verbetering te 

bepalen 

 Herhaalde meting bij patiënten in profiel A is minder relevant omdat patiënten vaak maar 1-

2 behandelingen krijgen. 

 

Meetinstrument 2 ODI: 
 Veel minder bekend in fysiotherapie in NL, vandaar voorkeur voor QBPDS 

 De vraag over het seksleven wordt vaak niet ingevuld 

 Internationaal bekend instrument met goede psychometrische eigenschappen 

 Wellicht wel interessant om in de pilot mee te nemen. 

Conclusie instrument 1-2: Voorkeur QBPDS, mogelijk wel ODI meenemen in de pilot. Indicator 1 en 2 

meenemen, alleen bij profiel 2 en 3 herhaalde meting. 

   

Meetinstrument 3 PSK: 

 PSK: veel variatie in invullen. Goed invullen duurt lang. Denken in beperkingen in activiteiten, 

terwijl in de praktijk vaak wordt ingevuld als pijn. Formuleren doelen niet eenduidig. 

 Methodologisch goed? Instrument in ontwikkeling. Vergelijkbaarheid is nog niet duidelijk. Dit 

meenemen in pilottest 

 PSK is erg belangrijk. Hulpvraag en behandeldoelen maken ze inzichtelijk. PSK sluit het best 

aan bij de hulpvraag 

 Herhaalde meting bij patiënten met kortdurende klachten vaak niet haalbaar (pt komt niet 

terug) 

Conclusie meetinstrument 3 PSK: niet bij profiel A verplicht, verplicht bij B en C. 

 

Meetinstrument 4 NPRS: 
 Opmerkingen expertgroep: 

 NPRS: profiel A (pijn staat op de voorgrond), B en C. Bij C niet verplicht 

 VAS niet meenemen, NRS heeft de voorkeur 

 Instrument is eenvoudig af te nemen, maar geen eenvoudige maat (herinnering van patient 

en emotie zijn beperkend). Voor diagnostiek in B en C zeer relevant 

 Belangrijk instrument voor alle profielen, voor profiel c minder relevant.  

Conclusie meetinstrument 4 NPRS: meenemen in set 

 

Meetinstrument 5 GPE: 
 Zie eerder. Prima maat om een MCIC te bepalen echter voor de praktijk kan je een specifieke 

ervaring beter met een VAS of PSK meten. 

 Deze staat toch niet in de richtlijn? 

 Slecht instrument; pijn en functioneren zijn voldoende als minimale set 
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 Patiënt zal vaak tevreden zijn. Goede maat om te vergelijken?  

 Ook als patiënt de laatste afspraak afzegt kun je heel snel uitvragen of klacht verholpen is en 

of patiënt tevreden was over de behandeling. 

 "Voor de duidelijkheid gaat het hier om de GPE-herstel en de GPE-tevredenheid.  

 Een 7 punts Likert schaal van volledig hersteld naar slechter dan ooit (herstel) en volledig 

tevreden tot volledig ontevreden (tevredenheid). " 

 Relevantie voor kwaliteit is twijfelachtig. De patiënt is snel tevreden en zal snel een hoog 

cijfer geven 

 "Ik mis de optie 'weet ik niet'/ gebruik ik niet. 

 Ik kan dus de vragen niet goed invullen omdat wij deze vragenlijst niet gebruiken." 

 

Meetinstrument 6  Verbetering in activiteiten   

 Zie eerder. Prima als het om vele activiteiten gaat. Bij 3 of minder beter een PSK want dan 

weet je om welke activiteit(en) het gaat. 

 Makkelijk af te nemen, maar ik geef er de voorkeur aan als de categorieën worden geduid.  

 Niet geschikt, want te algemeen. Functioneren (QBPDS) is beter. 

 "Bij telefonisch afmelden kan dit makkelijk uitgevraagd worden. Echter, het is kort door de 

bocht om verschuiving in klachtenniveau 1 op 1 toe te schrijven aan de behandeling, het is 

wel indicatief. 

 Te algemeen. De PSK is hiervoor beter bruikbaar. 

 Hiervoor zou ik de PSK gebruiken. 

 Verbetering hoeft niet door therapie te komen, kan ook puur door tijd. Dus wat meet je dan? 

 Wij gebruiken deze ook niet 

 

Meetinstrument 7 Ervaringen met de geleverde zorg (PREM-fysiotherapie): 
 Opmerkingen meetinstrument 5-6-7: 

 PREM/ GPE, voorkeur GPE, is korter en eenvoudiger af te nemen 

 PREM niet meenemen omdat het dan een verplichting wordt en het zegt niet veel. Weinig 

discriminerend. 

 Instrument 6: verbetering in activiteiten; PSK is dan beter 

 GPE: bij profiel A:, bij B en C facultatief. In pilot kijken hoe dit wordt ingevuld bij profiel B en 

C  

 Instrument 6 en 7 niet 

Conclusie: Meetinstrument 5 GPE opnemen, bij alle profielen.  Meetinstrument 6 en 7 niet 

meenemen 

 

Meetinstrument 8 Subgroups for Targeted Treatment (STarT) Back Screening Tool (STB)S en  
Meetinstrument 9 Tampa schaal voor Kinesiofobie (TSK) : 
 Opmerkingen instrument 8 en 9: 

 Startback tool: goed instrument, goed toepasbaar, geeft richting aan diagnostisch proces. 

 Tampa kan een hulpmiddel zijn, hier zijn ook andere alternatieven voor (bv 4DKL). 

 Niet opnemen in minimale dataset, niet altijd nodig bij iedere patiënt. 

Conclusie instrument 8 en 9: niet opnemen 
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Conceptindicator 10 Aantal behandelingen: 
 Aantal behandelingen binnen de profielen meenemen.  

 Gekoppeld aan andere indicatoren en profielen. Zegt als losse indicator weinig 

 Kan samen met andere indicatoren wel een beeld geven van de kwaliteit 

Conclusie conceptindicator 10: opnemen in set 

 

Conceptindicator 11 Volledigheid dossiervoering van anamnese: hulpvraag, duur en beloop en  
Conceptindicator 12 Volledigheid dossiervoering van behandelplan: 

Opmerkingen conceptindicatoren 11-12: 

 Wanneer inhoud niet wordt beoordeeld, zeggen dit weinig 

 Niet relevant voor de minimale set 

Conclusie conceptindicator 11-12: niet meenemen in de set 

 

Algemene opmerkingen  

 Koppelen aan profielen, leeftijd, opleidingsniveau, SES, en comorbiditeiten. 

Terughoudendheid geboden, eerst meer meten om richting te kunnen geven of het klopt. 

 Ook kijken naar hoeveelheid zorg die elders wordt gehanteerd, vragenlijst hoeveel medische 

zorg heeft u nog meer genoten. 
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Bijlage 8 resultaten discussie expertcommissie COPD 

 
 
Meetinstrument 1: 6-Minute Walking Test (6-MWT) 
Opmerkingen: 6-MWT is een belangrijk meetinstrument bij alle profielen. Zowel voor diagnostiek als 

voor behandeling. Scores zijn belangrijk voor zowel diagnostiek, bepalen behandeldoel als evaluatie 

van de verandering. 

De 6–MWT heeft de voorkeur boven de incremental shuttle test. 

Conclusie: meetinstrument 1 wordt aangenomen, meetinstrument 2 wordt verworpen 

 
Meetinstrument 2 Incremental Shuttle test: 
 Conclusie: meetinstrument 2 wordt verworpen (voorkeur meetinstrument 1) 

 

Meetinstrument 3 Hand Held Dynamometry (HHD): 
Opmerkingen: de HHD is een instrument die soms wordt gebruikt voor alleen knijpkracht hand (als 

proxy voor de algehele spierkracht) en soms bij meerdere spiergroepen. Er wordt aangegeven dat 

knijpkracht hand geen goed beeld geeft over de algehele knijpkracht en dus niet valide is. Bij het 

meten van meerdere spiergroepen is het nadeel dat dit niet bij alle patiënten goed uit te voeren is en 

dat het minder een beeld geeft over het verbeteren van functioneren. 

Alternatief dat wordt gegeven is de quadricepsmeting middels MicroFET, omdat de kracht van de 

quadriceps een belangrijke spiergroep is voor lopen en algemeen functioneren. 

De quadricepsmeting met de MicroFET wordt dus aanbevolen door de experts. De nieuwste versie is 

tevens gebruiksvriendelijker geworden.  

Conclusie: conceptindicator 3 wordt verworpen en vervangen door de quadricepsmeting met 

MicroFET. Deze kan worden afgenomen bij alle profielen en zoals als diagnostisch als evaluatief 

instrument. 

 

Meetinstrument 4 en 5: 

Meetinstrument 4  Vragenlijst Fysieke Activiteit (VFA): 
Meetinstrument 5 International Physical Activity Questionnaire (IPAQ): 
Opmerkingen bij meetinstrument 4 en 5: Hoewel het meten van activiteiten relevant kan zijn voor 

patiënten met COPD, zijn de voorgestelde vragenlijsten niet altijd toepasbaar in de praktijk omdat ze 

niet aansluiten bij de klachten van de patiënt of dat de vragenlijst te lang wordt beschouwd. 

Daarnaast zijn er andere manieren om activiteiten in kaart te brengen, door bv een stappenteller. 

Hoewel deze nog niet altijd betrouwbaar zijn, geven ze wel een indicatie van de activiteiten van de 

patiënt. Voorstel van de expertgroep is om een activiteitenmeter op te nemen als een procesmaat. 

Dit kan worden ingezet bij alle profielen. In een pilotstudie wordt geïnventariseerd hoe dit in de 

praktijk wordt uitgevoerd.  

Conclusie: meetinstrument 4 en 5 worden verworpen, en dit wordt vervangen door 

‘activiteitenmeter’.  

 

Meetinstrument 6 Medical Research Council Dyspnea (MRC): 
Opmerkingen expertgroep: de MRC is een goed instrument om in de diagnostische fase inzicht te 

krijgen in kortademigheid. Minder geschikt voor evaluatie. 

Conclusie: de MRC wordt opgenomen als diagnostisch instrument als procesmaat bij alle profielen 
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Meetinstrument 7-14: 

Meetinstrument 7 COPD Assessment Test (CAT): 
Meetinstrument 8 Nijmegen Clinical Screening Instrument (NCSI): 
Meetinstrument 9 Clinical COPD Questionnaire (CCQ): 
Meetinstrument 10 Chronic Respiratory (Disaese) Questionnaire (CR(D)Q): 
Meetinstrument 11 St George’s respiratory questionnaire (SGRQ) 
Meetinstrument 12 Quality of life for respiratory illness questionnaire (QoLRIQ): 
Meetinstrument 13 Respiratory Illness Questionnaire-monitoring (RIQ-mon 10) 
Meetinstrument 14 Ziektelastindex COPD 
 

 Opmerkingen vragenlijsten Kwaliteit van leven/ziektelast: 

Het belang van het in kaart brengen van de kwaliteit van leven /ziektelast wordt belangrijk geacht. 

De vragenlijsten geven een momentopname weer en zijn daarom minder geschikt als evaluatief 

instrument. Mogelijk wel bij profiel A, maar dit is afhankelijk van het gekozen instrument. 

Er zijn verschillende meningen over de voorgestelde instrumenten: 

1. Men is het eens over het afwijzen van de NCSI omdat deze niet door fysiotherapeuten 

afgenomen mag worden (indicator 8).  

2. De CCQ is vooral gevoelig voor gebruik om exacerbaties in kaart te brengen. 

3. Er zijn verschillende voorkeuren voor vragenlijsten: de SGRQ is lang en geeft een beter beeld 

van de kwaliteit van leven over een langere termijn. Anderen vinden deze vragenlijst te lang 

en geven de voorkeur aan de CCQ 

4. De CCQ heeft de voorkeur boven de CAT 

5. De QolRIQ en de RIQ-mon 10 zijn minder geschikt omdat dit lange vragenlijsten zijn en 

ontwikkeld zijn voor astmapatiënten. 

6. De ziektelastindex is gebaseerd op de ziektelastmeter COPD.  

7. Alternatieve/aanvullende vragenlijsten die benoemd zijn: Q Weergave van meedoen in 

sociale domein en kwaliteit van leven: QalriQ (lange termijn en zelfmanagement).  En de IPQ  

De ziektelastmeter is een goed alternatief voor het in kaart brengen van de ziektelast. Wanneer deze 

beschikbaar is zou dit instrument de voorkeur hebben, omdat hierin de CCQ zit, aangevuld met 

kortademigheid, activiteiten (zij het beperkt). 

Conclusie: het opnemen van een kwaliteit van leven vragenlijst of een instrument met om de 

ziektelast in kaart te brengen is zinvol. Eerste voorkeur is het opnemen van de ziektelastmeter. 

Tijdens de werkconferentie zullen de vragenlijsten nog een keer worden besproken en verkend 

worden wat de voorwaarden zijn voor het opnemen van de ziektelastmeter voor gebruik in de 

fysiotherapie.  

 

Meetinstrument 15-16-17: 

Meetinstrument 15 Globaal Ervaren Effect (GEE) / Global Perceived Effect (GPE) 
Meetinstrument 16  Verbetering in activiteiten    
Meetinstrument 17 Ervaringen met de geleverde zorg (PREM-fysiotherapie): 
Voorkeur is de PREM fysiotherapie (indicator 17). 

GPE (indicator 15) en verbetering als activiteiten (indicator 16) als enkele vraag worden beiden te 

weinig specifiek bevonden voor patiënten met COPD. De voorkeur gaat uit naar de PREM (indicator 

17, onder de voorwaarde dat dit kan worden uitgevraagd binnen het EPD. 

Conclusie: indicator 15 verwerpen, indicator 16 verwerpen, indicator 17 opnemen onder 

voorwaarden.  
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Meetinstrument 18 Aantal behandelingen: 
 Indicator 18 wordt niet als relevant geacht (zorg op maat, er zijn zoveel andere variabelen die van 

invloed zijn op de behandeling) 

Conclusie: indicator 18 verwerpen 

 

Indicator 19-20-21 

Meetinstrument 19 Volledigheid dossiervoering van anamnese: hulpvraag, duur en beloop  
Meetinstrument 20 Volledigheid dossiervoering van behandelplan: 
Meetinstrument 21 Eisen van de fysiotherapeut en de behandelruimte en materiaal voor het 
behandelen van COPD patiënten 
Indicator 19 en 20 zijn relevant, maar niet als indicator om kwaliteit inzichtelijk te maken. Mede 

omdat niet naar de inhoud van de velden wordt gekeken. Daarnaast wordt aangegeven dat als je de 

andere meetinstrumenten invoert, heb je voorwaardelijk ook al je dossier ingevuld. 

Indicator 20 wordt wel relevant geacht. Aangezien de richtlijn op korte termijn wordt herzien is het 

voorstel om de indicator zo te formuleren dat het de eisen van de richtlijn volgt. Daarnaast moet 

goed gekeken worden hoe deze indicator gemeten gaat worden.  
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Bijlage 9 Resultaten digitale vragenlijst rug tweede ronde 

 

 

Vraag 1. Kunt zich vinden met deze indeling in drie profielen met bijbehorende domeinen en 

variabelen? 

 Laag Midden  Hoog Mediaan  Gemiddelde 

Totaal  1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 6,9 

29 0 0 0 0 5 7 8 4 5   

 

Vraag 2: PSK 

 Laag Midden  Hoog Mediaan  Gemiddelde 

Totaal  1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 7,1 

29 1 1 1 0 0 4 9 5 8   

 

Vraag 3 Meetprotocol 

 Laag Midden  Hoog Mediaan  Gemiddelde 

Totaal  1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 7,0 

24 0 0 1 0 3 7 8 4 6   

 

Vraag 4 Meetprotocol PSK: Indien de PSK opgenomen wordt in de minimale dataset zal deze op 

dezelfde meetmomenten als de NPRS worden toegevoegd (zie meetprotocol). Kunt u zich vinden in 

dit voorstel? 

 Laag Midden  Hoog Mediaan  Gemiddelde 

Totaal  1 2 3 4 5 6 7 8 9 7,5 8 

24 0 1 0 0 3 1 7 7 9   

 

Vraag 5 kosten: kosten zullen worden meegenomen bij het bepalen van de waarde, maar wordt 

niet opgenomen in de minimale dataset. Kunt u zich hierin vinden? 

 Laag Midden  Hoog Mediaan  Gemiddelde 

Totaal  1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 7 

24 1 0 0 0 5 4 6 8 5   
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Bijlage 10 Resultaten digitale vragenlijst COPD tweede ronde 

 

Vraag 1. Profielen 

Kunt zich vinden met deze indeling in drie profielen met bijbehorende domeinen en variabelen? 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 

tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Totaal  1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 7 6,3 

24 4 0 0 0 0 4 7 8 1 67%   

 

Vraag 2: Behandeldoelen 

Wat zijn de meest relevante behandeldoelen voor de fysiotherapeutische behandeling? (ja) 

Kortademigheid Inspannings-

vermogen 

Fysieke 

activiteit 

Kennis/ 

zelfmanagement 

Spierkracht Overig 

14 (58%) 20 (83%) 21 (88%) 29 (85%) 19 (79%) 3 (16%) 

      

[Andere] Wat zijn de meest relevante behandeldoelen voor de fysiotherapeutische behandeling?  

 Ademspierkracht - kwaliteit van leven 

 Ineffectieve mucusklaring 

 Kwaliteit van Leven 

 

Vraag 3 Kwaliteit van leven vragenlijsten 

Het voorstel is dat je als fysiotherapeut zelf de keuze hebt om een kwaliteit van leven vragenlijst te 

selecteren. We hebben voor de meetfase in de pilot vooralsnog de volgende vragenlijsten 

geselecteerd: 

  -Nijmegen Clinical Screening Instrument (NCSI) 

-St George’s Respiratory Questionnaire (SGRQ) 

-COPD Assessment Test (CAT) 

Kunt u zich vinden in dit voorstel? 

 Laag Midden  Hoog % hoogste 

tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Totaal  1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 6,5 4,9 

24 5 2 3 0 1 1 9 1 2 50%   

 

 

Vraag 4: Meten van fysieke activiteiten 

Om de fysieke activiteiten van een patiënt vast te leggen zijn er diverse mogelijkheden (o.a. 

vragenlijsten, dagboekjes, stappentellers en andere activity trackers).  

Het voorstel is om het meten van fysieke activiteiten als procesmaat op te nemen, waarbij de 

fysiotherapeut de fysieke activiteit van de patiënt in kaart brengt (en geen scores).  
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 Laag Midden  Hoog % hoogste 

tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Totaal  1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 6 5,0 

24 5 1 1 0 4 6 5 0 2 29%   

 

 

Vraag 5 Meetprotocol 

Kunt u zich vinden in dit voorstel voor het meetprotocol?  

 Laag Midden  Hoog % hoogste 

tertiel 

Mediaan  Gemiddelde 

Totaal  1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 7 6,6 

24 3 0 0 0 1 2 7 7 3 71%   
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