Registratieformulier meetgegevens retrospectief onderzoek
Evaluatie Ergotherapie herstelzorg COVID-19
Dit is een voorbeeld, een in te vullen registratieformulier ontvang je van de onderzoekers door het
sturen van een mail, zie daarvoor de toelichting achter dit formulier.

Gegevens praktijk

Naam praktijk
Naam ergotherapeut
Telefoonnummer ergotherapeut
Startdatum behandeling
Einddatum behandeling
Aantal behandelingen

Gegevens cliënt

Naam en voorletters
Leeftijd
Geslacht
Alleenwonend/samenwonend
Cliënt beschikt over mantelzorger
Diagnose
Indicatie ergotherapiebehandeling
Belangrijkste klachten bij start behandeling

ja/nee

Gegevens mantelzorger

Leeftijd
Geslacht
Relatie tot de cliënt
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Meetinstrumenten Evaluatie ergotherapie herstelzorg COVID-19
Dagelijkse activiteiten (ervaring cliënt, afname ergotherapeut)
Verplicht afnemen
COPM uitvoering: (omschrijf en scoor de activiteit)
Activiteit 1:
Activiteit 2:
Probleem 3:
Activiteit 4:
Activiteit 5:
Verplicht afnemen
COPM tevredenheid: (omschrijf en scoor de activiteit)
Activiteit 1:
Activiteit 2:
Activiteit 3:
Activiteit 4:
Activiteit 5:
Dagelijkse activiteiten (evaluatie cliënt/mantelzorger)
Verplicht afnemen

PRO-ergo
Tevredenheid dagelijkse activiteiten
Dagelijkse activiteiten (observatie ergotherapeut)
Facultatief afnemen

Score begin
behandeling

Score eind
behandeling

Datum afname:

Datum afname:

Datum afname:

Datum afname:

Volledig ingevuld
meetinstrument
meesturen

Volledig ingevuld
meetinstrument
meesturen

Datum afname:

Datum afname:

Datum afname:

Datum afname:

Volledig ingevuld
meetinstrument
meesturen

Volledig ingevuld
meetinstrument
meesturen

AMPS
AMPS motorische vaardigheden (vul hier totaalscore in)

AMPS procesvaardigheden (vul hier totaalscore in)
Facultatief afnemen
PRPP (Afname PRPP indien geen AMPS afgenomen)
PRPP Fase 1 (vul hier eindscore % in)
Cognitieve klachten dagelijks leven (evaluatie cliënt/mantelzorger)
Facultatief afnemen
CoCo-P (= Cognitive Complaints-Participation measure)
• CoCo-P cliënt
• CoCo-P mantelzorger
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Toelichting en instructie vastleggen en veilig verzenden
(meet)gegevens
Toestemming cliënt
Voor deelname aan het onderzoek is schriftelijke toestemming van de cliënt nodig (en van de
mantelzorger voor diens gegevens). Vraag de cliënt (en mantelzorger) toestemming om gegevens te
mogen verzamelen voor geanonimiseerd gebruik ten behoeve van het onderzoek naar: “ Evaluatie
Ergotherapie herstelzorg COVID-19”. Daartoe is het noodzakelijk de cliënt het
toestemmingsformulier te laten invullen en de patiëntbrief van het Zorginstituut Nederland te
overhandigen. Je vindt dit document op de website van EN bij de Corona documenten.

Verantwoording gebruik persoonlijk gegevens
Het noteren van de persoonlijke gegevens van de cliënt is belangrijk voor het onderzoek om de juiste
cliëntkenmerken aan de juiste resultaten te kunnen koppelen. Deze data wordt vervolgens
geanonimiseerd gebruikt voor het onderzoek. Elke cliënt krijgt van het onderzoeksteam een uniek
nummer. De persoonlijke gegevens van de client worden vervolgens in een aparte beveiligde
database opgeslagen, gescheiden van de database met de onderzoeksgegevens. Daarmee is de
privacy van de cliënt gegarandeerd.

Registratieformulier aanvragen
Om er voor te zorgen dat de informatie en meetgegevens op een veilige manier verstuurd kunnen
worden vraag je een registratieformulier aan bij het onderzoeksteam.
Stuur een mail aan Laurien.honing-Broenland@radboudumc.nl en zet in het onderwerpveld:
“Ergotherapie COVID-19 evaluatie”
Daarmee is jouw mailadres bekend bij het secretariaat van het onderzoeksteam en sturen zij jou via
een beveiligde, versleutelde mail een blanco registratieformulier toe. Het advies is om, indien jouw
applicatie die mogelijkheid heeft, in elk dossier van een COVID-19 cliënt een registratieformulier op
te slaan en hier de metingen en scores van betreffende cliënt op bij te houden.

Waar vind ik de meetinstrumenten?
•
•

•

Je kunt één origineel van het COPM meetformulier opvragen aan secretariaat van EN door
het sturen van een mail naar en@ergotherapie.nl
We veronderstellen dat iedereen die AMPS of PRPP geschoold is, zelf beschikt over de juiste
scoreformulieren. Alleen de totaalscore hoef je te vermelden op het registratieformulier van
het onderzoek.
De CoCo-P en de PRO-ergo kunnen gedownload worden van de website van EN waar ze te
vinden zijn in het overzicht van Corona documenten.

Wanneer afnemen meetinstrumenten?
De meetinstrumenten en vragenlijsten worden altijd twee keer afgenomen en ingevuld voor cliënten
als zij in behandeling zijn na het doormaken van COVID-19. Eén keer aan het begin van de
ergotherapie behandeling en één keer aan het eind.
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Het is voor het onderzoek uitermate belangrijk om óók van reeds afgeronde cliënten zoveel mogelijk
data op de genoemde uitkomstmaten te registreren en toe te sturen.

Scores vastleggen
Registratie van de uitkomstmaten kan voor de COPM en AMPS of PRPP volgens de instructie op het
registratieformulier. Voor de CoCo-P en PRO-ergo vragen wij je de vragenlijsten handmatig in te
laten vullen door de cliënt en/of mantelzorger (of dit samen met de cliënt te doen) aan het begin en
aan het eind van de behandeling. Verstuur de volledig ingevulde vragenlijsten gelijktijdig met het
registratieformulier. Controleer op leesbaarheid voor verzending.

Werkwijze veilige verzending meetgegevens
Zodra een registratieformulier en vragenlijsten volledig voor beide meetmomenten zijn ingevuld dan
stuur je deze voor elke cliënt en altijd in reply op de ontvangen beveiligde mail met het
registratieformulier. Zet in het onderwerpveld: “Ergotherapie COVID-19 evaluatie”
Alleen door op deze beveiligde mail te antwoorden is de privacy gewaarborgd en wordt de cliëntinformatie automatisch versleuteld en beveiligd verstuurd.
Deze werkwijze herhaal je bij elk ingevuld registratieformulier dat je instuurt.
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