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Uitgangspunten constructie 

 Gebruik goede elementen van bestaande instrumenten (FIM als 

basis) 

 Moet mobiliteit, zelfzorg, cognitie en subjectieve klachten meten 

 Moet hulp, hulpmiddelgebruik en moeite meten 

 Moet ‘moeilijker’ worden dan BI/FIM 

 Moet op één A-4 kunnen 

 Moet door iedereen met kennis van de revalidant gescoord en 

gerapporteerd kunnen worden 



Domeinen 

3 Objectieve domeinen 

 Mobiliteit (7 items) 

 Zelfverzorging (7 items) 

 Cognitief functioneren  

 (10 items) 

3 Subjectieve domeinen 

 Pijn (1 item) 

 Vermoeidheid (1 item) 

 Stemming (4 items)  

 





 

 

 

Onderzoek / publicaties 



USER 
Inter-

beoordelaars 
ICC 

 

interpretatie 

Mobiliteit 0,95 uitstekend 

Zelfverzorging 0,92 uitstekend 

Cognitie 0,97 uitstekend 

Pijn/Vermoeidheid 0,79 voldoende 

Stemming 0,78 voldoende 

Betrouwbaarheid (N=58) 



Validiteit 



Opname en ontslagscores (N=406/340) 
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CVA: Ontslagscores BI/USER (N=340) 



 

Beroepsgroep en wettelijk: naar verwachting vanaf 1/1/2008  

verplichte rapportage o.b.v. prestatie-indicatoren*: 

 

Prestatie-indicatoren Heliomare Revalidatie  

 

Intern        Extern  

Management uitkomsten 

 (sturingsinformatie)  

Zorgverzekeraar 

Consument 

Verwijzer 

R&D/wetenschap 

Afdeling/operationeel 

MIS 

Prestatie-

contracten 
(beloning) 

Proces-

optimalisatie 

Minimale data-set:  

•Doelmatigheid en effectiviteit amputatie behandeling + 
trends 

•Aantal behandelaars/patiënt, gem. behandeltijd, gebruik 
faciliteiten, max. capaciteit, kosten per patiënt,totale kosten etc. 

•Patiënt tevredenheid (behandeling, uitkomst)  

 

Impl. & 

continuiteit 

Uitkomstinformatie per doelgroep: 

•Welke info 

•Doel  

•Kwaliteit (detail, herleidbaarheid) 

•Wijze van presenteren 

•Frequentie  * opgesteld door Revalidatie Nederland i.s.m. VRA (Ne. Vereniging van Revalidatieartsen dec. 2005 

 

•Tevredenheid 

•Veiligheid 

•Effectiviteit 

•Tijdigheid 

•Doelmatigheid 

•Transparantie 

•Samenwerking 

•Deskundigheid 

•Onderwijs, opleiding & 

onderzoek 
•Inzicht/grip op behandelresultaat 

•Signaleren best practices 

•Inzicht in effectiviteit behandelwijze 

•Volgen ontwikkelingen op langere termijn 
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