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Samenvatting g 

Hett uiteindelijk doel van revalidatie is een zo optimaal mogelijke maat-
schappeli jkee part ic ipat ie en autonomie van een persoon met een func-
t iebeperking.. Om inzicht te verkri jgen in de gevolgen van een aandoe-
ningg voor het persoonli jke leven is het belangrijk om de ervaringen 
vanvan patiënten zelf te evalueren, want een evaluatie door de pat iënt 
zelff  zal verschillen van een beoordel ing door bui tenstaanders. Omdat 
mensenn met een chronisch inval iderende aandoening verder moeten 
levenn met de gevolgen van ziekte of beperking, dienen evaluaties in 
dee revalidatie bovendien gericht te zijn op lange termijn ui tkomsten, in 
termenn van part ic ipat ie. Een vragenli jst gericht op individuele part ic i-
pat iee en autonomie is daarom noodzakel i jk voor zowel de reval idat ie-
behandelingg als revalidatieonderzoék. Een dergelijke vragenlijst past bij 
uitstekk in een cl iënt-gerichte benader ing. 

Inn Hoofdstuk I werd het begrip autonomie verkend in relat ie tot par-
t icipatiee in de samenleving. Het pr incipe 'respect voor au tonomie' is 
gebaseerdd op respect voor de mening, wensen, keuzen en activiteiten van 
anderee personen. Autonomie is een essentieel begrip in de context van 
part ic ipat ie,, want een blijvende beperking maakt het noodzakel i jk om 
opnieuww na te denken over persoonl i jke waarden en doelen, om weer 
invull ingg te kunnen geven aan het eigen leven. De wensen en keuzen in 
ditt verband zullen van persoon tot persoon verschillen. In dit hoofdstuk 
werdd beargumenteerd dat een liberale opvatt ing van autonomie alleen, 
onvoldoendee geschikt is in de revalidatie van mensen met een l ichame-
lijk ee beperking, omdat de nadruk ligt op zelfstandigheid. Aanvul lend 
kann een ethiek van zorg helpen bij het ontwikkelen van behandelstra-
tegieënn om part ic ipat ie en autonomie in het dagelijks leven te opt ima-
liseren,, ondanks fysieke beperkingen. Een belangrijke eerste stap hier-
bijj  is begrip van ' inter-afhankel i jkheid'. Verder is het in de reval idatie 
vann cruciaal belang om een onderscheid te maken tussen zelfbeschikking 
(dee mogelijkheid om keuzen te maken zonder dwang van buitenaf) en 
zelfredzaamheidd (de mogelijkheid om te handelen op basis van gemaak-
tee keuzen). Uiteindeli jk concludeerden we dat autonomie een basis-
voorwaardee is voor par t ic ipat ie, en als zodanig een sleutelbegrip in 
eenn cliënt-gerichte reval idat ie behandel ing. 
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HoofdstukHoofdstuk II beschreef de resultaten van een literatuurstudie gericht op de 
theoretischee concepten van bestaande handicap vragenlijsten. Er werden 
bijnaa 100 art ikelen gevonden waar in een handicap vragenli jst werd 
beschreven,, echter slechts 20 artikelen waren geschikt voor verdere con-
ceptuelee analyse. Definities van handicap en de operationalisatie van 
handicapp in de onderzochte vragenlijsten bleken nogal te verschillen. 
Zelfss wanneer de vragenlijsten ogenschijnlijk in dezelfde domeinen meten, 
wordenn verschillende aspecten benadrukt, bijvoorbeeld kwantiteit versus 
kwaliteitt van sociale relaties. Verder wordt fysieke afhankelijkheid veel-
all  benaderd in termen van beperkingen. Dit heeft te maken met het feit dat 
handicapss vaak worden gerelateerd aan sociale normen: wanneer iemand 
meerr hulp nodig heeft, is dit vanuit sociaal-maatschappelijk oogpunt een 
groterr nadeel. Er bleek geen enkele generieke vragenlijst te zijn die erva-
renren handicap meet, hetgeen wil zeggen: handicap vanuit het gezichts-
puntt van het betreffende individu. Geconcludeerd werd dat de ontwik-
kelingg van een dergelijke vragenlijst noodzakelijk is voor een adequate 
evaluatiee van behoeften aan zorg en voor het evalueren van revalidatie-uit-
komsten.. In een ingezonden commentaar veroordeelde Pfeiffer het gebruik 
vann de term 'handicap', vanwege associaties met paternalisme en min-
derwaardigheid.. Naar zijn mening dienen lichamelijke beperkingen gezien 
tee worden als een natuurlijk onderdeel van het leven en uitsluitend als een 
beleidsmatigee of politieke kwestie. In onze reactie beargumenteerden we 
datt zijn bezwaar eenzijdig is: een lichamelijke beperking heeft ook eco-
nomische,, sociale, culturele en medische dimensies. We onderschreven zijn 
zorgg aangaande de te sterke nadruk op fysieke en medische aspecten van 
lichamelijkee beperkingen, hetgeen de reden was om te pleiten voor een 
meerr persoons-specifieke benadering van part icipat ie, in termen van een 
vragenlijstt gericht op participatie en autonomie. 

HoofdstukHoofdstuk lil  beschreef de ontwikkel ing van de IPA vragenlijst in ter-
menn van item-selectie, i tem-reductie en responsopt ies. De psychome-
trischee eigenschappen van de IPA werden bestudeerd aan de hand van 
homogeni te itt en construct val iditeit. Voor de analyse werd gebruik 
gemaaktt van de gegevens van 100 personen met verschillende diagnosen, 
diee waren aangemeld voor poliklinische revalidatie in ons ziekenhuis. De 
homogeniteitt van de IPA werd als goed beoordeeld; na verwijdering van 
111 items varieerde Cronbach's alpha van 0.84 (familierol) tot 0.87 
(autonomiee in zelfverzorging). Factoranalyse liet zien dat de structuur 
vann de IPA het best geïnterpreteerd kon worden als de volgende domei-
nenn van par t ic ipat ie: sociale relat ies, au tonomie in zelfverzorging, 
mobil iteitt en ti jdsbesteding, en familierol (de items over werk en oplei-
dingg waren niet in deze analyse meegenomen). In dit stadium van ont-
wikkelingg bestond de IPA uit 29 items. De praktische bruikbaarheid van 
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dee vragenlijst in termen van ontbrekende gegevens en benodigde invul-
tij dd was bevredigend. Geconcludeerd werd dat verder onderzoek nood-
zakeli jkk is (a) om de psychometr ische eigenschappen van de IPA te 
evaluerenn in een andere populat ie, en (b) om de test-hertest betrouw-
baarheid,, convergente en divergente validiteit, en de gevoeligheid voor 
veranderingenn (responsiviteit) te onderzoeken. 

Inn navolging van deze conclusie werd in Hoofdstuk IV beschreven hoe 
dee homogeniteit en constructvaliditeit opnieuw werden geëvalueerd. De 
studiegroepp bestond nu uit 126 personen met een neuromuscula i re 
aandoening,, beroerte, dwarslaesie, reuma of f ibromyalgie. In deze stu-
diee vonden we een domein structuur die enigszins afwijkt van de eerder 
beschrevenn structuur in Hoofdstuk III ; de vragen over mobiliteit waren 
nuu verdeeld over de domeinen 'autonomie b innenshuis' en 'autonomie 
buitenshuis '.. Omdat de verhouding van respondenten en items in beide 
studiess minder was dan de 10:1 die wordt aangeraden voor stabiele fac-
toren,, hebben we de factor analyse achteraf herhaald met de populat ie 
vann deze studie (n = 126), gecombineerd met de populatie beschreven in 
Hoofdstukk II I (n = 100). Di t leverde een st ructuur van de IPA op zoals 
beschrevenn in het huidige hoofdstuk. Op grond van deze bevinding 
werdd besloten dat de part ic ipat ie domeinen 'autonomie binnenshuis ', 
' fami l iero l ',, 'au tonomie bui tenshuis ', 'sociale re la t ies ', en 'werk & 
opleiding'' de structuur van de IPA vormen (n = 31 items), samen met 8 
vragenn over probleemervaring die behoren tot een ander theoretisch con-
ceptt . De homogeniteit van de items per part ic ipat ie domein was goed, 
Cronbach'ss alpha varieerde van 0.81 (autonomie buitenshuis) tot 0.91 
(autonomiee binnenshuis, werk & opleiding). De test-hertest betrouw-
baarheidd per domein was ook goed: de intraklassecorrelatiecoëff iciënt 
varieerdee van 0.83 voor ' famil ierol' tot 0.91 voor 'autonomie buitens-
huis '.. De gewogen Kappa's voor de items over probleemervaring waren 
bevredigend.. De structuur van de IPA werd verder ondersteund door 
betekenisvollee correlat ies tussen de IPA enerzijds en de SF-36 en de 
Londonn Handicap Scale anderzi jds. De correlat ies tussen de IPA en de 
SIP688 waren lager dan verwacht. Een reden hiervoor kan zijn dat in de 
SIP688 gedrag en fysieke zelfstandigheid worden benadrukt, terwijl het 
inn de IPA gaat om ervaren part ic ipat ie en autonomie. 

HoofdstukHoofdstuk V ging in op de evaluatieve eigenschappen van de IPA in ter-
menn van gevoeligheid voor verandering: responsivi tei t. De responsivi-
teitt van de IPA werd onderzocht in een groep van 49 personen die 
warenn aangemeld voor mult idiscipl inaire reval idat ie behandel ing. We 
gebruiktenn verschil lende transit ie indices om verandering te meten, en 
dee tweede meting vond plaats na 3 maanden revalidatiebehandeling. De 
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resultatenn lieten zien dat de IPA gevoelig is voor verandering in termen 
vann voorui tgang, alhoewel opgemerkt dient te worden dat de respon-
siviteitt in het domein 'au tonomie b innenshuis' matig was en in het 
domeinn 'sociale re lat ies' zwak (range Standardised Response Mean 
[SRM]]  0 .1-1 .3, range Opperv lakte onder de ROC-curve [AUC] 50-
92%).. De responsiviteit van de vragen over probleemervaring was over 
hett algemeen minder dan de responsiviteit van de vragen in de part ici-
patiee domeinen (range SRM 0.4-1.5, range AUC 56-74%). De studie-
populatiee was klein, en bestond uit mensen met verschillende chronische 
aandoeningen,, voor wie het wellicht moeilijker is om verbetering in ter-
menn van part ic ipat ie en autonomie te bereiken. Derhalve werd gecon-
cludeerdd dat de responsiviteit van de IPA (voor voorui tgang én achter-
uitgangg in functioneren) bevestigd moet worden in een grotere studie 
popu la t ie.. Daarbij dient in een volgende studie specifiek aandacht 
besteedd te worden aan de responsiviteit van de vragen over probleem-
ervaring,, omdat deze vragen de perceptie van de pat iënt weergeven 
aangaandee relevante behandeldoelen en effect van de behandel ing. 

Inn Hoofdstuk VI beschreven we de impact die een chronische aandoe-
ningg heeft op iemands' part ic ipat ie en autonomie, gebruikmakend van 
dee onderzoeksgegevens uit Hoofdstuk IV . Over het algemeen gaven 
respondentenn met de diagnose beroerte, reuma of f ibromyalgie meer 
belemmeringenn in part ic ipat ie aan dan respondenten met een dwars-
laesiee of een neuromuscula i re aandoening. Sommige belemmeringen 
inn part ic ipat ie werden ervaren in alle diagnosegroepen (bijvoorbeeld 
belemmeringenn in de invulling van rol en taken binnen het gezin), terwijl 
anderee belemmeringen specifiek bleken voor één of twee groepen (bij -
voorbeeldd part ic ipat ie in sociale relat ies). De resultaten maakten dui-
delijkk dat een belemmering in part ic ipat ie niet hetzelfde is als het 
ervarenn van een probleem; de impact van een belemmering in participatie 
iss persoon-specif iek. Verder kan de impact van een aandoening zoals 
fibromyalgie,, onderschat worden op grond van de 'mi lde' beperkingen. 
Wee bestudeerden sociaal-demograf ische factoren en gezondheidsva-
riabelen,, die mogelijk belemmeringen in part icipatie kunnen verklaren. 
Vann al de bestudeerde variabelen bleek emotioneel onwelbevinden de 
meestt belangrijke verklarende factor in het proces van ziekte naar uit-
komstenn in termen van belemmeringen in participatie. Een kanttekening 
hierbijj  is echter dat we slechts 33-45% van de totale variatie in IPA sco-
ress hebben kunnen verklaren. Desalniettemin werd duidelijk dat belem-
meringenn in part ic ipat ie gerelateerd kunnen zijn aan verschil lende fac-
toren.. We concludeerden dat, om een bijdrage te kunnen leveren aan een 
zinvollee part icipatie van mensen met een chronische aandoening, reva-
lidatiee verder moet gaan dan aandacht voor fysieke beperkingen alleen. 
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HoofdstukHoofdstuk VII belichtte enkele relevante onderwerpen betreffende de 
IPAA in relatie tot cl iënt-gerichtheid (cl ient-centredness) en een andere 
belangrijkk concept in de gezondheidszorg: evidence-based medicine. 
Err werden een aantal aanbevelingen gedaan voor toekomstig onderzoek. 
Mett name de responsiviteit van de IPA vergt meer studie en er zijn 
normatievee waarden nodig om de part ic ipat ie domeinscores goed te 
kunnenn interpreteren. Het belang van een richtlij n voor cl iënt-gerichte 
zorgg in de revalidatie werd benadrukt, evenals de noodzaak om het 
effectt van reval idat iebehandel ingen te evalueren met pat iënt-relevante 
parameters.. Tenslotte werd een aanbeveling gedaan om de IPA in de toe-
komstt te gebruiken in longitudinale prospectieve studies, om de bestaan-
dee kennis van de diversiteit van het pat iënten perspectief te vergroten. 
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