Informatie over het onderzoek: “Evaluatie Ergotherapie herstelzorg
COVID-19
Via de EN nieuwsbrieven is een oproep gedaan om deel te nemen aan het onderzoek naar het effect van
ergotherapie bij COVID-19 cliënten. Hierover volgt nu informatie en instructie voor deelname. We gaan in
deze informatiebrief in op het retrospectieve deel van het onderzoek. Informatie over het
prospectieve deel van het onderzoek volgt op een later moment.

Introductie
In het kader van de tijdelijke vergoeding (aanspraak) Ergotherapie herstelzorg COVID-19, wordt van
ons als beroepsgroep verwacht onze behandeling voor- en na afloop te evalueren. Dit is onderdeel
van de evaluatie van de paramedische evaluatie herstelzorg COVID-19, waar ook de paramedische
beroepsgroepen, te weten fysiotherapie, oefentherapie, logopedie en diëtetiek, onder vallen. Dit
onderzoek bestaat uit een prospectief onderzoek dat per januari 2021 van start gaat en een
retrospectief onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een onderzoeksgroep van het Radboud
UMC.
Om de waarde en het effect van ergotherapie bij COVID-19 cliënten te kunnen vaststellen zijn uitkomsten
(data) nodig. Voor het verzamelen van retrospectieve data is het gebruik van meetinstrumenten in de
praktijk nu al noodzakelijk.

Retrospectief onderzoek
Retrospectief wordt data verzameld vanaf dit voorjaar tot januari 2021. De set meetinstrumenten
voor de ergotherapie is nu definitief vastgesteld. Belangrijk is om te vermelden dat er een aantal
wijzigingen zijn ten opzichte van de voorlopige set van meetinstrumenten die in eerdere nieuwsbrieven is
gepresenteerd.

Inhoud van de behandeling
Voor de inhoud van de behandeling verwachten wij dat de handreiking: “ Ergotherapie bij COVID-19
in de herstelfase”, het inhoudelijke uitgangspunt is voor de ergotherapiebehandeling. Belangrijk is
om de nieuwste versie van 14 oktober te gebruiken omdat daar de nieuwe meetinstrumenten zijn
toegevoegd.

Toestemming client
Voor deelname aan het onderzoek is, in tegenstelling tot eerder berichten hierover, schriftelijke
toestemming van de cliënt nodig (en van de mantelzorger voor diens gegevens). Het is noodzakelijk
de cliënt een toestemmingsformulier te laten tekenen en een informatiebrief van het Zorginstituut
Nederland te overhandigen. Meer informatie vind je in de toelichting op het registratieformulier.
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Meetinstrumenten voor het retrospectieve onderzoek

Canadian Occupation Performance Measurement (COPM)

Patient Rated Outcome measure Ergotherapie (PRO-Ergo)
Indien geschoold:

Assessment of Motor and Process Skills (AMPS)
Indien geen AMPS is afgenomen en indien geschoold:

Perceive Recall Plan Perform (PRPP)
Bij (verdenking op) cognitieve problematiek:

Cognitive Complaints-Participation measure (CoCo-P)

Toelichting
Bovengenoemde meetinstrumenten zijn geselecteerd omdat zij verandering in de tijd kunnen
meten. Het is daarvoor nodig om de meetinstrumenten aan het begin en aan het eind van de
behandeling, dus 2 x, af te nemen en de uitkomsten en scores van beide meetmomenten vast te
leggen. Met de 2e meting kan de verandering in het (ervaren) functioneren in activiteiten en
participatie van de cliënt worden bepaald. De COPM , AMPS en PRPP zijn veel gebruikte
instrumenten in de ergotherapiepraktijk en worden hier niet verder toegelicht.
De PRO-ergo is een betrouwbare en gevalideerde vragenlijst waarop de client aangeeft wat de
tevredenheid is met zijn functioneren bij dagelijkse activiteiten en zijn grenzen, acceptatie en
energieverdeling daarbij. De PRO-Ergo gaat specifiek in op de uitkomst van de ergotherapeutische
behandeling.
In de praktijk is de PRO-Ergo nog niet geïmplementeerd. Vanwege het belang om een betrouwbare
Patient Rated Outcome Measurement (PROM) te gaan gebruiken die de unieke uitkomst van
ergotherapie meet (zie ook het artikel hierover in Ergotherapie Magazine nr. 4 2020) introduceren
wij de Pro-Ergo vragenlijst in dit onderzoek.
De CoCo-P is geschikt voor de ergotherapiebehandeling, omdat het inzicht geeft in de cognitieve
klachten in relatie tot het uitvoeren van dagelijkse activiteiten en participatie. Het is een
gevalideerde, in het Nederlands vertaalde vragenlijst, bedoeld voor afname bij de cliënt en
eventuele mantelzorger aan het begin en aan het eind van de behandeling. Ook voor dit instrument
geldt dat ergotherapeuten in de praktijk deze nog weinig gebruiken.
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De meetinstrumenten die in de handreiking: “ Ergotherapie bij COVID-19 in de herstelfase” zijn
genoemd, zoals de MOCA en ACLS zijn nog steeds relevant in de behandeling om het niveau van
cognitieve problemen vast te stellen. Zij zijn echter niet geschikt voor een nameting en derhalve niet
opgenomen in het onderzoek.
De CoCo-P en de PRO-ergo zijn vrij beschikbaar en kunnen gedownload worden van de website van
EN.

Registratieformulier en instructie
In een aparte bijlage vind je het registratieformulier met instructie voor het vastleggen en veilig
verzenden van de meetgegevens.

Vragen en informatie
We kunnen ons voorstellen dat meedoen aan het onderzoek nog vragen oproept. Stuur je vraag
naar en@ergotherapie.nl. Wij zorgen ervoor dat veel voorkomende vragen en antwoorden
beschikbaar komen op de website. Voor technische vragen over de beveiligde versleutelde
mailwisseling kun je een mail te sturen aan Laurien.honing-Broenland@radboudumc.nl
Uitgebreide informatie over de aanspraak paramedische herstelzorg COVID-19 is op de website van
EN en ook op de website van het Zorginstituut Nederland te vinden.
We realiseren ons terdege dat we een groot beroep doen op jou, ergotherapeut met een drukke
praktijk en al helemaal in deze bijzondere tijd. We hopen óók dat jij wilt bijdragen aan het vaststellen
van de waarde en het effect van ergotherapie bij COVID-19 cliënten door deel te nemen aan dit
belangrijke onderzoek voor de doelgroep én voor ons prachtige vak.
Wij wensen je veel succes, hopen op een grote respons en willen je alvast heel hartelijk danken voor
je deelname aan het onderzoek Evaluatie Ergotherapie herstelzorg bij COVID-19 cliënten.

Namens Prof. Maud Graff, Radboudumc;
Dr. Lucelle van de Ven-Stevens & Dorethé Wassink, Ergotherapie Nederland.
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