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Klinische evaluaties



1. Definitie klinische evaluatie  

= het uitvoeren van een resem actieve/ 
passieve metingen en/of 
gestructureerde bevragingen

om meer inzicht te krijgen in de 
dieperliggende oorzaak van een letsel of 
bewegingsdysfunctie.



2. Soorten klinische evaluatie 

Klinische 
testen 

PREM/ 
PROM



• Onderzoeken/ tests die je als 
kinesitherapeut uitvoert in 
aanwezigheid van de patiënt waarbij 
je gebruik maakt van niet-
gesofisticeerde apparatuur

• Bv. TUG, bloeddrukmeting tijdens 
inspanning, maximale 
handknijpkracht, 6min wandeltest

Klinische 
testen 



• Patient Reported Experience Measures = 
vragenlijsten die de patiënt invult en waar 
hij aangeeft hoe hij de behandeling 
ervaart

• Patient Reported Outcome Measures = 
vragenlijsten die de patiënt invult/ testen 
die de patiënt aflegt en waar hij aangeeft 
wat hij in zijn ervaring (niet) kan

• Bv. Quality of Life, Borgschaal, specifieke 
klachtenlijst

PREM/ 
PROM



Voorbeeld 

Patiënt met mobiliteitsprobleem van de lage rug: 

• Klinische test: verminderde functionele test 6MWD

• PROM: mobiliteitsproblematiek niet storend, wel de functionele 
beperking

→ Kinesitherapeut weet meteen wat de patiënt belangrijk vond



Wanneer welke soort? 

Volledig beeld = 

• vragenlijsten om de ervaring van de patiënt te kennen 

+

• metingen klinische testen

Keuze op basis van 

• je kennis (evidentie)

• voorkeur patiënt (betrokkenheid)

• je eigen voorkeur (ervaring) 



3. Waarom klinische evaluatie? 

• Doel = het objectiveren en in maat en getal uitdrukken van klinische 
verschijnselen

• Hulpmiddel om 
• progressie van patiënt beter op te volgen

• behandeling beter af te stemmen 

• resultaten van de behandeling objectiever en kwaliteitsvol met patiënt te 
bespreken



Voordelen van klinische evaluatie

Meten ter ondersteuning van processen: 



International Classification of 
Functioning, Disability and Health (ICF) 

▪ Het menselijk functioneren
▪ Functies  en Anatomische Eigenschappen 

▪ Activiteiten 

▪ Participatie 

▪ Beïnvloedende factoren
▪ Persoonlijke factoren 

▪ Externe factoren 

→ Holistisch beeld van de patiënt

4. Klinische evaluatie en ICF 



ICF



5. Klinische evaluatie in de behandeling

Anamnese, klinisch 
onderzoek en start 
van de behandeling

Tijdens de 
behandeling

Einde van de 
behandeling

• Eenvormig en duidelijk beeld van functioneren

• Hulpmiddel ter bepaling van na te streven 
verwachting

• Aanduiden van progressie of geruststellen 

• Correcte rapportage van evolutie 

• Verdere opvolging of aanpassing delen met andere 
zorgverleners



6. Meetinstrument selecteren en gebruiken 



Stap 1 - 3

• Stap 1: Wat wil je meten? 
• Bij wie?

• ICF: op welk niveau? 

• Stap 2: Met welk doel wil je meten?
• Situatie van de patiënt: diagnostisch, prognostisch, evaluatief

• Handelen van de kinesitherapeut  

• Stap 3: Met welk soort meetinstrument wil je meten? 
• Afhankelijk van hulpvraag (stap 1) en doel (stap 2)

• Klinische testen >< PREM/ PROM 



Stap 4 - 6

• Stap 4: Hoe vind je een meetinstrument? 
• www.meetinstrumentenzorg.nl

• www.ebpnet.be

• Stap 5: Wat is de hanteerbaarheid?
• Bv. leesbaarheid, prijs, handleiding, … 

• Stap 6: Wat is de methodologische kwaliteit? 
• Bv. validiteit, reproduceerbaarheid, … 



Stap 7 - 8

• Stap 7: Hoe analyseer je de gegevens? 
• Gebruikershandleiding 

• Stap 8: Hoe interpreteer je en analyseer 

je de gegevens?
• Behandelplan 

• Communicatie met patiënt/ andere zorgverleners



7. Waar meetinstrumenten 
vinden? 

www.meetinstrumentenzorg.nl

• Meer dan 400 vragenlijsten en 
testen verzameld 

• Toegang tot de originele versie 
van het meetinstrument

• Toelichtingsformulieren met 
achtergrondinformatie

http://www.meetinstrumentenzorg.nl/


Waar meetinstrumenten vinden? 

www.ebpnet.be

• Referentieplatform voor Evidence Based Practice (EBP) 

• Aanbevolen meetinstrumenten in richtlijnen 

http://www.ebpnet.be/


En nu … aan jullie! 

Casus 2 – Peter Casus 1 – Indra 


