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VOORWOORD

In dit rapport worden de bevindingen en resultaten beschreven van een pilotstudie

uitgevoerd in de tweede fase van het onderzoeksproject II een registratiesysteem voor

het (amputatie-)revalidatieproces ". In een doctoraalverslag, medio oktober 1988,

wordt het theoretische kader, waarin het registratiesysteem voor de beenamputatie

groep kan worden geplaatst, weergegeven. Hierin wordt gepleit voor invoering van

het systeem in de revalidatiepraktijk. Na voorbereidende activiteiten in die richting

met drie revalidatiecentra, werd het systeem uiteindelijk op beperktere schaal inge

voerd. Het evalueren en bijstellen van het registratiesysteem op basis van de ervarin

gen en ideeen uit het praktijkveld behoren tot de primaire activiteiten van dit ver

volgproject. Het streven is eveneens te komen tot een breder kader waarin het regi

stratiesysteem kan worden geplaatst. Hierop aansluitend zijn mogelijke vervolgactivi

teiten geformuleerd.

De medewerking en inzet van vele betrokken personen in allerlei functies is van

groot belang geweest voor het kunnen uitvoeren van het onderzoek. Contacten zijn

onderhouden met personen van verschillende disciplines uit de revalidatiepraktijk,

maar ook met medewerkers van aanverwante instanties en andere onderzoeksinstel

lingen.

Mijn speciale dank gaat uit naar het revalidatiebehandelteam van de Stichting Revali

datiecentrum Breda voor hun gemotiveerde bijdrage aan de invoering van het sys

teem in hun praktijk.

Het Praeventiefonds heeft dit project financieel ondersteund met een subsidie voor

noodzakelijke reiskosten.

De begeleiding van deze projectperiode was in handen van Jan Graafmans en

Maarten Verduin. Met raad en daad hebben zij bijgedragen aan het onderzoek. Ge

durende het hele onderzoek kon dankbaar gebruik gemaakt worden van de facilitei

ten van projectburo BMGT (Biomedische en Gezondheidstechnologie). De medewer

kers van dit buro dank ik voor al hun support in deze.

september 1989

Esther Simons



SAMENVATIlNG

Voor een optimale revalidatie is de inzet en samenwerking van een multi

disciplinaire groep van behandelaars noodzakelijk. Hierin neemt gegevensuitwisseling

een sleutelpositie in. De zorg voor goede informatievoorziening in en om het team is

van groot belang. Gegevensregistratie speelt als informatiebron vaak een te sumrniere

rol bij activiteiten als informatie-overdracht, -verzorging en -opslag.

In een eerder onderzoek is tot een ontwerp van een registratiesysteem voor

het revalidatieproces van bovenbeengeamputeerden gekomen. De handmatige invoe

ring ervan vormde de primaire vervolgactiviteit. Voorafgegaan door enige voorberei

dingen, waartoe een eerste aanpassing van het systeem behoort, is in de volgende

fase van het project het systeem ingevoerd in een revalidatiecentrum. De empirische

evaluatie en bijstelling van het registratiesysteem voor de beenamputatiegroep zijn

beschreven. Een inventarisatie van de werkervaringen heeft geleid tot inzicht in de

hanteerbaarheid van het systeem en de noodzaak voor bijstellingen.

De evaluatie is aangevuld met een enquete binnen een ruime groep van

revalidatie-instanties in NL (centra en ziekenhuizen); hieruit is tot een meer al

gemene kijk op de practische mogelijkheden van een dergelijk registratiesysteem

gekomen. Uit een vergelijking tussen twee van oorsprong gelijkgeorienteerde projec

ten is een mogelijk vervolg voor het amputatie-registratiesysteem geformuleerd.

Deze onderzoeksperiode is afgesloten met een werkbijeenkomst van stafleden

uit verschillende revalidatiepraktijken, waaruit conclusies voor wat betreft de follow

up van het project zijn voortgekomen.

SUMMARY

Optimal rehabilitation requires employment and collaboration of a multidisci

plinary team of specialists. Exchange of information is a key activity within as well as

with all parties involved in the process. The function of data registration is often

neglected within information processes.

The design of a registration system for the rehabilitation process of leg am

putees was the result of a former project. This system, with continuous adaptations,

has been evaluated in one rehabilitation centre. The empirical evaluation and op

timization are described. Clinical trials have provided insight in the usability of the

system and have shown the need for marginal adaptations.



The evaluation is completed with an inquiry to all relevant rehabilitation

centres in the Netherlands in order to investigate a general opinion on the system. A

possible follow-up of this project is formulated on the basis of a comparison between

this project and another similar registration system concerning transverse lesion pa

tients.

This phase of the project has ended with a workshop to which professionals

of several· rehabilitation centres contributed. Concluding remarks on the follow-up

resulted from this workshop.
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1. INlEIDING

1.1 INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING

De revalidatiegeneeskunde heeft als een nog betrekkelijk jong specialisme in de

huidige gezondheidszorg inmiddels een duidelijk herkenbare plaats weten te verwer

Yen. Nederland telt inmiddels 26 erkende revalidatiecentra en van de in totaal 150

algemene- en academische ziekenhuizen hebben 110 ziekenhuizen revalidatie in een

of andere vorm in het functiepakket (Meegdes, 1988). Revalidatie vormt een belang

rijk onderdeel van de gezondheidszorg als het gaat om het onder specialistische bege

leiding en behandeling voorkomen van handicaps of als er reeds sprake is van een

handicap het zoveel mogelijk beperken ervan. Voor een optimale revalidatie is de

inzet van een multidisciplinair team van deskundigen noodzakelijk. Het revalidatie

resultaat is rnede afhankelijk van het sarnenspel tussen de hctrokken disciplines.

Informatie-uitwisseling is daarbij niet weg te denken. Voor de samenstelling van het

plan voor revalidatiegeneeskundige behandeling behoren de ingredienten te bestaan

uit informatie gei"ntegreerd uit een verscheidenheid van bronnen. Gegevensregistratie

speelt als informatiebron vaak een te summiere rol bij de inforrnatie-overdracht,

-verzorging en -opslag.

Vit orienterende gesprekken met deskundigen uit de revalidatiepraktijk zijn tekort

komingen in de wijze van registratie en informatie-overdracht gedestil1eerd. Gesigna

leerd werd dat er sprake is van:

~ grote diversiteit tussen behandelaars In het vastleggen van patientgegevens In

dossiers;

~ beperkingen (tekortkominge~) in de huidige registratiemethoden;

~ inefficiente en niet systematische registratie;

~ tekortkomingen in de uitwisseling tussen disciplines;

~ gebrek aan overzicht en (vergelijkbare) gegevens voor onderzoek.

De eenzijdige toepassingen van de bestaande patientendossiers en de beperkingen

erin vormde de grondslag voor een doctoraalonderzoek (Simons, 1988). Ten behoeve

van het inzicht in de toestandsontwikkeling en de behandeling van een revalidant is

een systematische verzameling van relevante informatie noodzakelijk. Vanuit dit

standpunt werd gestreefd naar de ontwikkeling van een gestructureerde registratie,

waarin voor het revalidatieproces relevante medische-, revalidatie- en behandelgege

yens ordelijk en overzichtelijk kunnen worden toegeleverd aan en onttrokken door de

verschil1ende revalidatiediscipHnes. De doelstelling was dit op te zetten voor in eerste
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instantie de groep bovenbeenamputaties. De aandachtspunten In het onderzoek wa

ren:

~ het ontwerpen van een registratie voor gestructureerde gegevensverzameling;

~ in de vorm van een centrale, gemeenschappelijke status voor de betrokken disci

plines;

~ waarin op een systematische wijze de verslaglegging plaatsvindt en waaruit tot

een algemeen overzicht van het revalidatieproces kan worden bijgedragen.

De systematische opbouw en het multidisciplinaire karakter van de registratie biedt

de mogelijkheid om te komen tot uniforme statusvoering en kan dienen als basis voor

communicatie, interdisciplinaire informatie-overdracht en (epidemiologisch) onder

zoek.

1.2 REVALIDATIE EN REGISTRATIE

.Vanuit dit theoretische kader werden verdere stappen ondernomen in de richting van

het praktijkveld. De algemene gedachte, dat wat geregistreerd wordt afhankelijk is

~ van de relevantie van de gegevens;

~ van de interesse en bereidheid van de persoon om te registreren;

~ van het doel dat ermee bereikt wordt (het nut),

leidde ertoe dat bij het opzetten van het registratiesysteem uitgegaan moest worden

van de praktijksituatie van de personen die er mee werken. Bij de ontwikkeling van

een registratiesysteem moet namelijk reeds rekening gehouden worden met hetgeen

bepalend is voor de efficiente toepassing van het systeem in de praktijksituatie.

De relevantie van de gegevens wordt o.a. bepaald door de overeenkomst tussen ener

zijds te noteren variabelen en anderzijds de gegevensvariabelen die in het revalida

tieproces van de revalidant aan bod komen en relevant zijn voor het revalidatie

geneeskundig handelen (met name voor overzicht en besluitvorming t.a.v. het behan

delplan). Voor de inhoudelijke invulling van het registratiesysteem was het noodzake

lijk de voor de procesbeschrijving relevante gegevens te baseren op de praktijksituatie

en -ervaringen van de betrokken revalidatiedisciplines. Tijdens bilaterale besprekin

gen met deskundigen uit de revalidatiepraktijk is gevraagd aan te geven wat voor

henzelf relevant is om te registreren (hoe, wat, waar), wat volgens hen voor anderen

belangrijk is, met welke argumenten en voor welk doe!. Aan de hand van de dagelijk

se praktijk werd een analyse gemaakt van het revalidatiegeneeskundig handelen en

werd het procesverloop beschreven. Zonder deze klinische inbreng en medewerking

aan de totstandkoming van het registratiesysteem zal nooit tot een practisch haalbaar
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product kunnen worden gekomen.

De interesse en bereidheid van de gebruikersgroep van een registratie wordt bein

vloed door factoren als toepasbaarheid en uitvoerbaarheid. Het was dus van groot

belang om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen en eisen ten behoeve

van de hanteerbaarheid van het systeem binnen de dagelijkse praktijk. Gestreefd

moest worden de registratie op zo'n manier op te zetten dat deze zou passen binnen

de normale werkwijze (organisatie) van het team. Derhalve is uitgegaan van een

chronologische opzet van het systeem in de volgorde waarin activiteiten, handelingen

en ontwikkelingen zich voltrekken in het verloop van het revalidatieproces. Aan de

hand van een model van dit verloop is vorm gegeven aan de opbouw van de registra

tie: de registratie is onderverdeeld in een aantal fasen en momenten die verbonden

zijn met bepaalde aspecten van revalidatiegeneeskundig handelen (zoals diagnostiek,

behandeling en evaluatie). Vit een ordening van aangereikte items per onderdeel

ontstond de structuur in de registratie. Tijdens de opzet van de registratie is nog niet

gekozen voor een indeling van items per discipline.

Drie revalidatiecentra (t.w. Stichting Revalidatiecentrum Breda, Regionaal Revali

datiecentrum Blixembosch te Eindhoven en Stichting Revalidatiecentrum voor vol

wassenen Klimmendaal te Arnhem) hebben bijgedragen aan de totstandkoming van

het systeem. Vit de gevoerde besprekingen met verschillende leden van de revalida

tieteams bleek eveneens het nut en het doel van registeren met zo'n systeem; er be

stond een varieteit aan motieven voor het opzetten van een systematische registratie

voor meervoudige toepassing. Via de registratie zou een vertaalslag gemaakt kunnen

worden in de richting van doelen zoals:

~ een concrete en overzichtelijke verslaglegging van belangrijke (team)informatie;

~ een efficientere hulpverlening als gevolg van het creeren van een ruimer inzicht

in het gehele revalidatieproces en met name in elkaars handelen (taakafbakening

en afstemming van handelen);

~ een betere toegankelijkheid van gegevens in een dossier voor intern dan weI

extern gebruik door andere disciplines en/of derden. De registratie kan een meer

informatieve rol gaan vervullen (informatie-overdracht en onderzoek);

~ een basis voor (team)besprekingen (overlegondersteunend en -beheersend), mo

gelijkheden voor kwaliteitscontrole en evaluatie van het revalidatieresultaat. Het

leer- en ervaringsaspect achter de gegevensverzameling mag evenmin over het

hoofd gezien worden en ook aan patientvoorlichting kan de registratie bijdragen;

~ uniformiteit en structuur in registratie (t.b.v. standaardisering, protocollering).
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1.3 WERKWUZE

Tijdens de doctoraalfase van de studierichting Bewegingswetenschappen, faculteit der

Gezondheidswetenschappen van de Rijksuniveristeit Limburg te Maastricht, is in een

doctoraalonderzoek gewerkt aan de inhoudelijke opzet van een registratiesysteem

voor het revalidatieproces van de bovenbeengeamputeerden. Dit verkennende onder

zoek resulteerde in het eerste concept van het registratiesysteem, voorzien van ar

gumenten voor inhoudelijk- en structurele aspecten. In een workshop, met deelne

mers uit de revalidatiepraktijk en aanverwante instellingen, is gepleit voor invoering

van de registratie in de revalidatiepraktijk; aan de hand van een discussie over de

invoering van het registratiesysteem heeft een aftasting plaatsgevonden naar de fac

toren voor succes bij invoering. Aan de hand van het inzicht in deze factoren zijn

aanbevelingen gedaan voor wat betreft de vervolgaetiviteiten. Invoering vergt een

goede voorbereiding zodat ingespeeld kan worden op de factoren die een succesvolle

ingebruikname kunnen be'invloeden. In de workshop is geconcludeerd dat invoering

van de schriftelijke registratie noodzakelijk is.

In het eindverslag (BMGT/88.371) zijn onder meer vastgelegd:

~ het theoretische kader waarin het registratiesysteem geplaatst kan worden;

~ het concept-registratiesysteem, voorzien van argumenten voor inhoudelijke- en

opbouwaspecten;

~ de opzet en resultaten van de workshop.

1.4 VERVOLGACTIVITEITEN

De workshop leidde tot de formu'lering van de volgende activiteiten:

~ Invoering van het systeem ih de revalidatiepraktijk is op korte termijn gewenst.

~ Een intern overleg tussen teamleden per revalidatie-instelling moet plaatsvinden

alvorens tot procedurele afspraken met betrekking tot de invoering kan worden

gekomen. Bij de gezamenlijke invoering van het systeem in meerdere revalidatie

centra is uniforme invulling wenselijk.

~ Het rendement van een evaluatie zal groter zijn al naar gelang er meerdere

teams en meerdere instellingen bij betrokken zijn. Consensus tussen verschillende

revalidatiecentra over de wijze van invulling zal vooraf bereikt moeten worden.

~ Indien meerdere teams/instellingen gaan participeren in deze praetische toetsing

zal een stuurgroep geformeerd moeten worden.
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~ Aan de hand van een experimentele proeffase kan tot inzicht gekomen worden in

de hanteerbaarheid en bruikbaarheid van het systeem in de revalidatiepraktijk.

~ De inhoudelijke en procedurele aspecten van het registatiesysteem moeten in de

praktijk geevalueerd worden.

~ Op grond van de evaluatieresultaten moet het registratiesysteem geoptimaliseerd

worden.

~ De mogelijkheden en wensen vanuit de revalidatiepraktijk voor wat betreft de

automatisering en daarmee samenhangend de dataverwerking zuUen geinventari

seerd moeten worden.

~ Het registratiemodel zal getransformeerd moeten worden naar een geschikte

vorm voor geautomatiseerde gegevensverwerking. Dit is pas zinvol nadat ervarin

gen zijn ~pgedaan met het systeem in zijn huidige vorm.

1.5 INDELING VAN HET RAPPORT

De toetsing van het registratiesysteem in de revalidatiepraktijk, heeft plaatsgevonden

in de periode februari '89 - augustus '89.

In hoofdstuk 2 wordt gerapporteerd over de evaluatie. Deze pilotstudie is de voorbe

reiding van activiteiten in de richting van met name introductie van het systeem op

grotere schaal. De interne toetsing van het systeem op kleine schaal leverde de eerste

praktijkervaringen op en hebben geleid tot wijzigingen en uiteindelijk tot een nieuwe

versie van het systeem.

Het werd zinnig geacht het systeem te onderwerpen aan een bredere toetsing. Een

schriftelijke enquete bij revalidatiecentra en -afdelingen van algemene- en acade

mische ziekenhuizen is uitgevoerd. Een onderzoek naar informatie- en registratiesys

temen in de revalidatie en bestaande onderzoeksprojecten en -ontwikkelingen op dit

gebied wordt eveneens tot de externe toetsing gerekend. Dit aUes is in hoofdstuk 3

vastgelegd. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten en conclusies van de pilotstudie weer

gegeven en in hoofdstuk 5 worden de vervolgactiviteiten van het project geformu

leerd.
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2 INTERNE EVALUATIE

2.1 INLEIDING

In de eerste fase van het onderzoek (bijlage 1) is gewerkt aan de ontwikkeling van

een registratiesysteem voor het revalidatieproces van bovenbeengeamputeerden. Op

het inhoudelijke (= wat, hoe) en structurele vlak (= waar) is tot een opzet gekomen.

Hierop aansluitend is de eerdergenoemde workshop gehouden als voorlopig evalua

tiemoment voor vervolgactiviteiten. Op basis van de resultaten hieruit zijn acties,

gericht op invoering van het systeem gedurende een proefperiode, ondernomen. In

overleg met o.a. stafleden uit 3 revalidatiecentra, zijn voorbereidingen voor invoering

getroffen, waarbij enkele practische randvoorwaarden hebben geleid tot een eerste

bijstelling van het concept (BMGT/89.026 van januari '89).

Het concept is inhoudelijk uitgebreid tot alle niveau's van beenamputaties (excl.

voet). Deze uitbreiding van de populatie bleek om practische redenen noodzakelijk te

zijn (m.n. vanwege de aanwezigheid van een slechts beperkte groep bovenbeengeam

puteerden). Verder zijn correcties in het prothesetechnische deel aangebracht met

het oog op verbetering van de practische hanteerbaarheid van de registratie (het

meer rubriceren van de prothesetechnische aspecten, het toevoegen van de meettabel

stompomvangsmaten en een tabel voor chronologische verzameling van gegevens

omtrent prothesetechnische veranderingen, meer aandacht voor de gebruiks- en cos

metische aspecten in verband met de definitieve prothese).

De introductie van een systeem, waar een groep mensen mee moet gaan werken,

leidt tot de vraagstelling: wie vult wat, wanneer in? Bij invoering van een systeem in

meerdere praktijken is het wenselijk in de werkwijze zo veel mogelijk te streven naar

uniformiteit van invulling. Naar aanleiding hiervan is een begin gemaakt met het

bespreken van de interne taakverdelingen per discipline. Een voorlopige verdeel

sleutel van invultaken per discipline is opgesteld.

Tijdens de bijeenkomst zijn enkele concrete procedurele afspraken met betrekking

tot de invoering gemaakt: besloten werd de registratie in een experimentele setting in

te voeren in drie centra; begin '89 zou gestart worden met de experimentele invoe

ring van het systeem; de looptijd van de proefperiode zou een half jaar bedragen.
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2.2 EVALUATIE EN OPTIMAUSERING VAN HET SYSTEEM

2.2.1 Onderzoeksvoorstel interne toetsing

Een voortgaande discussie over de inhoud en opzet van het systeem blijft nood

zakelijk nadat eerst het model in de praktijk is ingevoerd. Vanaf begin '89 wordt op

kIeine schaal gewerkt aan de experimentele invoering van het registratiesysteem in de

revalidatiepraktijk. In een pilotstudie wordt gedurende een half jaar een verkenning,

van de praktijkervaringen met het systeem, uitgevoerd. De empirische evaluatie en

bijstelling van het registratiesysteem vormen de primaire activiteiten in deze onder

zoeksfase (bijlage 1). Aandachtspunten hierbij zijn:

~ Het inventariseren van de werkervaringen met het invullen van het systeem:

* de invoering(sproblematiek) te weten m.b.t. de inhoud of vorm, dan weI de

struetuur van het systeem:

inhoudelijke aspeeten van het registratiesysteem (wat, hoe);

interne taakverdelingen voor wat betreft de invulling (wie, wat);

invullingsfrequentie van items (wanneer);

* interne distributie en opslag van gegevens (uitwisseling en verzameling);

* de ervaringen met en het zieht op praetische toepassingsmogelijkheden van

gegevens uit het systeem in de revalidatiepraktijk (waarvoor).

~ Het bepalen van de onderlinge eonsistentie ten aanzien van de invulstrategie en

-frequentie. Door middel van terugkoppeling moet zoveel mogelijk uniformiteit

bereikt worden.

~ Optimalisering van het registratiesysteem: het uitvoeren van bijstellingen.

Aan de hand van een inventarisatie van deze eerste ervaringen met het invullen van

het registratiesysteem (interne toetsing) kan inzicht verkregen worden in de praeti

sehe haalbaarheid en -bruikbaarheid van het systeem en de hiervoor nog noodzake

lijke aanpassingen. Mede aan de hand van het inzicht in de (on)mogelijkheden van

het systeem kan onderbouwd en gerichter tot de formulering van vervolgaetiviteiten

worden overgegaan.

2.2.2 Doelgroep en methode van onderzoek

In februari '89 bestond het vaornemen in 3 revalidatieeentra de invoering van start

gegaan te doen gaan. In een centrum is de invoering niet daadwerkelijk van de grond

gekomen. De bereidheid binnen Revalidatieeentrum Blixemboseh voor deelname aan
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het experiment was aanwezig, maar de practische invoering vergde een aantal organi

satorische aanpassingen die enige tijd in beslag namen. In Revalidatiecentrum Klim

mendaal ontstonden organisatorische problemen, waardoQr de medewerking aan het

experiment moest worden gestaakt. De invoering van het systeem is gerealiseerd door

twee amputatieteams van het Revalidatiecentrum Breda. De evaluatie blijft hiermee

beperkt tot een centrum.

Bijeenkomsten met vertegenwoordigers uit verschillende revalidatiecentra en hierop

volgende werkbezoeken aan het centrum in Breda hebben geleid tot een beeldvor

ming van de praktijkervaringen met het invullen van het systeem. Het inzicht in de

inhoudelijke en structurele problematiek heeft geleid tot een aantal bijstellingen van

het systeem. Na de interim-versie b van het systeem (mei '89) is de proefperiode

uiteindelijk afgesloten met een laatste versie (BMGT/89.026/c van juni '89).

2.2.3 Bijeenkomst 'interne toetsing registratie revalidatie beengeamputeerden'

In een voorlopige evaluatieronde in mei van dit jaar zijn de eerste praktijkervaringen,

opgedaan door de leden van de teams, uitgewisseld. De chronologische opbouw en

het open karakter van het systeem hebben ertoe geleid dat door de teams zelf in

houd is gegeven aan de invulling van het systeem. Hieruit zijn de verschillen in werk

wijzen voortgekomen.*

Breda heeft als poliklinisch centrum de beschikking over twee amputatieteams en een

interne orthopedische werkplaats. Vanaf februari is in dit centrum voor aIle nieuwe

beenamputatie-revalidanten een systematisch dossier ingevoerd. De teams hanteren

voor de gegevensverzameling een centrale status en de centrale plaats hiervoor is de

fysiotherapie-afdeling. Het dossier is ingedeeld in discipline-gebonden onderdelen.

Het orthopedisch sub-dossier wordt niet als vaste sub-file in de centrale status gehan

teerd: bij aanvraag van een prothese wordt dit deel meegezonden naar de orthope

dische afdeling in het centrum. Later wordt het sub-dossier weer bij de status ge

voegd.

De tot dan toe verkregen ervaringen hebben met name betrekking op de ervaringen

van de revalidatie-artsen (RA), de fysiotherapeuten (Ff) en de ergotherapeuten

(ET). De opmerkingen bij het dossier hebben na de bijeenkomst geleid tot aanpas

singen van het systeem. In versie BMGT/89.026/b (mei '89) komt dit neer op:

Voor de verdere bespeking van de ervaringen wordt slechts gebruik gemaakt van

hetgeen binnen de teams van Revalidatiecentrum Breda naar voren is gekomen.
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• de invoering van een inhoudsopgave t.b.v. het overzicht van de indeling;

• de toevoeging van een blok specifieke vaardigheden bij de medische anamnese;

• een nieuwe ordening van items naar disciplines;

• bij omvangsmaten wordt de waarnemingswijze toegevoegd;

• een indeling van prothesetechnische veranderingen in een afzonderlijk deel voor

de interimprothese en een deel voor de definitieve prothese;

• toevoeging van een inlegvel (b-pagina) voor de ontslagfase.

Tevens is tijdens de bijeenkomst n.a.v. het ontbreken van uniformiteit in de registra

tiefrequentie, unaniem besloten ten behoeve van de vergelijkbaarheid van gegevens

een vastere tijdsstruetuur in het systeem aan te brengen. Het vastleggen van gegevens

op vaste meetmomenten zou tevens ten goede komen van de wetenschappelijke waar

de van de gegevens. Gekozen is voor een invulfreqentie varierend met tijdsintervallen

van 6 dan weI 12 weken. Bij afwijkingen hiervan wordt duidelijk melding gemaakt

van het moment waarin de items dienen te worden ingevuld of wordt het invullen
. \

aan de betreffende discipline overgelaten (afhankelijk van het optreden van verande-

ringen c.q. problemen). De observatieperiode wordt in de registratie 6 weken na start

van het revalidatieprogramma afgesloten met het vastleggen van verscheidene gege

Yens. De medisch-technische evaluatie zal plaatsvinden wanneer na unaniem overleg

de patient protheserijp (voor de definitieve prothese) is verklaard. Naar aanleiding

van de bijeenkomst is voor het revalidatiebehandelteam van revalidatiecentrum

Breda een nieuwe pagina met invultaken opgesteld. Het teamdossier wordt door de

betrokken disciplines ingevuld op vaste momenten in het revalidatieproces. Een spe

ciale voorpagina, die voorin aan het dossier wordt toegev~egd, betreft de taakverde

lingen van het team en de meetmomenten in het proces (onderverdeling naar invul

frequentie)(bijlage 3).

2.2.4 Werkbezoeken

De werkbezoeken aan het centrum in Breda hebben geleid tot meer inzicht in de

invoeringsproblematiek en de practische toepassingsmogelijkheden van het systeem in

de revalidatiepraktijk. Tijdens diverse gezamelijke besprekingen met de betrokken

disciplines zijn de problemen met het invullen van gegevens naar voren gekomen en

oplossingen aangedragen die later in het systeem zijn doorgevoerd. Enkele organisa

torische afspraken zijn gemaakt om toepassing van systeem in de praktijk te verbete

ren (afspraken over de afbakening van taken en interne circulatie van het dossier).

Tevens is aan de hand van een analyse van de ingevulde registraties gekomen tot bij-
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stellingen op beperkte schaal. Dit komt in versie BMGT/89.026/c (juni '89)

(bijlage 2) inhoudelijk neer op:

~ de toevoeging van de items m.b.t. het stopzetten van een revalidatiebehandeling

ter plaatse;

~ de toevoeging van de invullingsmogelijkheid om melding te maken van een re

amputatie c.q. tweezijdig- of elders aan het lichaam uitgevoerde amputaties;

~ een wijziging van de tabel voor het registreren van stompomvangsmaten;

~ een wijziging van de weergave van de locatie(s) van gevoelige plekken: de tabel

wordt gevolgd door een tekening van de onderste extremiteiten.

Hierop aansluitend moet worden opgemerkt dat gezien de nog bestaande diversiteit

in de invulwijze van items gestreefd moet worden via goede instructies (mondeling

dan wei schriftelijk) te komen tot meer uniformiteit. In de toekomst is het dan ook

heel belangrijk te werken aan een handleiding of een instructie om zo meer een

duidigheid te verkrijgen in de wijze waarop het systeem ingevuld dient te worden.

Tijdens de teambesprekingen wordt het dossier gebruikt als informatiebron (gespreks

basis voor de bijeenkomst). De centrale positie van het dossier geeft de mogelijkheid

de benodigde informatie, indien ingevuld, ten allen tijde te betrekken uit de status.

De practische bruikbaarheid lijkt voor met name de RA en de Ff goed tot uiting te

komen. Overeengekomen is dat bij de teambespekingen het dossier aanwezig moet

zijn. De RA maakt als coordinator van het team, na de teambijeenkomsten, gebruik

van de status voor teamrapportages en behoudt zieht op het verloop van het proces.

De Ff is positief over de snelheid waarmee onderzoeksgegevens ingevoerd kunnen

worden in het document. Na een inwerkperiode zal van een toename van tijdsbeste

ding geen sprake zijn. De Ff kan zijn gegevens goed kwijt in de registratie en han

teert geen eigen patientregistratie meer. Het systeem functioneert goed op de Ff

afdeling. Voor de ergotherapie (ET) en het maatschappelijk werk (MW) betekent het

registreren met dit systeem dubbel werk; beide disciplines streven nog een eigen

statusvoering na. Geconstateerd is dat de orthopedische techniek (OT) nog maar een

beperkte ervaring heeft met het systeem. In de toekomst zal hieraan meer aandacht

geschonken moeten worden. Op het structurele vlak wordt nog niet efficient met het

systeem gewerkt want de fasering loopt niet gelijk met de data van de teambespre

kingen. De ervaring van het team heeft zieh tot op heden nog niet uitgestrekt over

het hele document; er zijn nog geen revalidanten, wiens behandeling omstreeks fe

bruari/maart is aangevangen, die nu al volledig zijn gerevalideerd. Meer ervaring met

het systeem gedurende een langere periode zal de inzichten verruimen.

Aan de totale status van de patie~t worden andere documenten, genaamd 'gegevens
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arts', 'rapportage/team' en 'verstrekkingen', toegevoegd die een plaats krijgen achter

in de dossiermap. De b-pagina's dienen als aantekenvellen en worden gebruikt om

werkaantekeningen uit verschillende fasen op een beschrijvende wijze te verzamelen.

Op het 4b-inlegvel worden o.a. de intake-gegevens uit de ziekenhuisfase door met

name de RA genoteerd. Op de daaropvolgende inlegvellen worden achtereenvolgens

de observatie-, behandel-, ontslag- en follow-up-gegevens verzameld. Gestreefd moet

worden de reeds bestaande dossiers over te zetten naar de laatste versie van het

systeem.
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3. EXTERNE TOETSING

3.1 INLEIDING

De interne toetsing van het systeem in de praktijksituatie van een revalidatiecentrum

vormt een beperkte basis voor het inzicht in de mogelijkheden van het systeem. Op

zoek naar meer inzicht is gekozen voor een ruim opgezette enquete binnen revalida

tie-insteIlingen in Nederland. Door middel van deze enquete (bijlage 5) is tot een

bredere 'praktijkgeorienteerde' kijk op het systeem gekomen, voor wat betreft de in

houdelijke-, opzet-, vorm-, uitvoerbaarheids- en toepasbaarheidsaspecten ervan. De

interpretaties verbonden aan de geinventariseerde reacties vormen een betere basis

voor een verdere uitbouw van vervolgactiviteiten.

In deze projectfase is eveneens gekeken naar reeds bestaande informatie- en regi

stratiesystemen in de gezondheidszorg. Via een orientatie is bekeken of het systeem

in een breder kader kan worden geplaatst. Lering uit en aansluiting op het bestaande

RISjDIS-systeem (revalidatiejdwarslaesie-informatiesysteem) met zijn ontstaans- c.q.

ontwikkelingswijze vormen daarbij belangrijke aspecten.

3.2 DE ENQU~TE

3.2.1 Doelgroep en opzet

Het verkrijgen van een meer algemene kijk op de hanteerbaarheid van het systeem

in de revalidatiepraktijk vormt de doelstelling van de enquete. In Nederland is het

specialisme revalidatiegeneeskunde verspreid over een 26-tal revalidatiecentra en zo'n

110 ziekenhuizen (Meegdes, 1988). Hiervan hebben aIle revalidatiecentra een erken

ning voor klinische c.q. poliklinische behandeling en 25 van de 110 ziekenhuizen een

(voorlopige) erkenning voor revalidatiedagbehandeling. In de overige 85 ziekenhuizen

zonder RDB-erkenning is in meer of mindere mate revalidatiegeneeskundige inbreng

aanwezig of oproepbaar (Meegdes, 1988). Als we kijken naar de verdeling van de

patientenpopulatie naar diagnosegroep en type instelling dan blijkt dat de diagnose

groep amputaties met name voorkomt in een (poli)klinische setting van een revalida

tiecentrum. Dit komt bij benadering neer op (procenten):

diagnosegroep rev.cent. RDBzhs nRDBzhs totaal %

amputaties 68 21 11 100

(bron: Meegdes, 1988)
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Gezien het diagnosepatroon en de doelstelling van de enquete ligt het accent van

deze enquete met name bij de revalidatiecentra.

In deze onderzoeksfase is een enquete gehouden onder alle revalidatiecentra en een

groep ziekenhuizen met een duidelijke revalidatiefunctie. De enquete is verstuurd

naar alle door de VRIN opgegeven revalidatiecentra. De ziekenhuizen zijn na over

leg geselecteerd op basis van een tweetal lijsten (een ledenlijst van de VRA en een

lijst van ziekenhuizen in NL). De enquete is, voorzien van een aanbevelingsbrief van

de VRIN (bijlage 4a), naar de directie van 26 revalidatiecentra (RC) verstuurd met

het verzoek het formulier te distribueren onder de betrokken disciplines waarvoor dit

registratiesysteem is opgezet: het revalidatiebehandelteam voor de beenamputatie

groep (bijlage 4b). De 39 algemene c.q. academische ziekenhuizen (ZH) zijn, met

hetzelfde verzoek, op een meer directe wijze benaderd via de revalidatie-artsen van

de revalidatie-afdelingen (bijlage 4c).

De enquete moet gezien worden als een kwalitatieve toetsing van het systeem aan de

revalidatiepraktijk. Via dit instrument was het mogelijk meer zieht op en achter

grondinformatie te verkrijgen over het registreren met zo'n specifiek procesgericht

registratiesysteem. Bij de samenstelling van de enquete is gekozen voor een indeling

naar specifieke vragen over de inhoud, vorm, opzet, uitvoerbaarheid en toepasbaar

heid van het systeem als zodanig en voor een aantal algemene stellingen. De enquete

is medio juli verstuurd naar de revalidatie-inste1lingen.

De reacties op de enquete zijn m.n. afkomstig van RA; enkele reacties zijn ontvangen

van Fr, ET, MW, OT en verpleging (VP). Vanuit 12 revalidatiecentra (RC) en 7

ziekenhuizen (ZH) is gereageerd op de enquete (bijlage 6).

3.2.2 Resultaten van de enquete per aandachtspunt

• De inhoud = wat geregistreerd wordt voor de beschrijving van het revalidatiepro-

ces en eventuele suggesties voor wijzigingen hierin

De inhoud van het systeem wordt in de meeste gevallen gezien als ruim voldoende

voor de beschrijving het revalidatieproces van de beengeamputeerden. De items in

het systeem dekken voldoende de aandachtspunten die tijdens het revalidatieproces

aan de orde komen. Hierbij wordt weI, m.n. vanuit de ZH, opgemerkt dat er sprake

is van een te grote kwantiteit aan gegevens die in het dossier moeten worden verza

meld. De hoeveelheid komt niet ten goede aan de overzichtelijkheid en de practische

hanteerbaarheid (o.a. te tijdrovend). Er worden ook uiteenlopende suggesties gedaan

voor wijzigingen in c.q. toevoegingen aan de inhoud ter verbetering ervan. Mogelijk
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zal voor de beschrijving van de klinische fase van het revalidatieproces in een ZH het

systeem nog weI enige aanpassingen behoeven, zodat het systeem beter geent is op

de ZH-situatie.

.. De vonn = de overeenkomst tussen de wijze waarop de items geregistreerd wor

den en de wijze waarop in de praktijk waarnemingen worden verricht; voorzien

van eventuele suggesties voor veranderingen hierin

Met name voor de situaties in de RC lijkt de vorm voor een groot gedeelte aan te

sluiten op de benaderingswijze in de praktijk. Vooral vanuit de ZH wordt gepleit

voor het doorvoeren van wat vormtechnische wijzigingen. De uniformiteit in de wijze

van invulling wordt soms in twijfel getrokken en de noodzaak voor het opzetten van

een toelichting c.q. een handleiding wordt aangegeven.

.. De opzet = de overeenkomst tussen de chronologische opbouw en -fasering van

de procesbeschrijving in de registratie en de werkelijke chronologie in het revali

datiegebeuren en de noodzaak tot onderverdeling van items naar discipline

Het werken met vaste meetmomenten en met algemene taakverdelingen naar disci

plines eist in de praktijk veel van de organisatie van een team c.q. een afdeling. Dit

kan de nodige problemen met zich meebrengen. De meningen over de opzet lopen

uiteen van geen overeenkomst tot een goede overeenkomst. Dit wijst op de veelzij

digheid in revalidatie-aanpak tussen teams, maar ook tussen RC en ZH. De organisa

tie verschilt nogal per instelling. Gesuggereerd wordt dat dit ook leidt tot verschillen

in de taakverdelingen tussen disciplines per team; per instelling apart zullen dus

stringentere afspraken gemaakt moeten worden voor wat betreft de taakafbakening in

de registratie naar discipline-gebonden onderdelen (suggestie: losbladig systeem). Tot

slot wordt opgemerkt dat deze opzet niet opgaat voor de kinderrevalidatie.

.. De uitvoerbaarheid = de organisatorische mogelijkheden voor ingebruikname van

het systeem en de mogelijkheid het dossier te laten functioneren als een team

dossier (centrale opslag en interne distributie van gegevens)

Uitvoer geven aan een dergelijk systeem wordt gekenmerkt als een tijdrovende en

bewerkelijke onderneming (pa~t niet in de huidige wijze van statusvoering; is te om

slachtig en te omvangrijk) en dat maakt dat het vaak niet binnen de mogelijkheden

van de organisatie past. Bij gebrek aan informatie over de doelstellingen voor toepas

sing van een dergelijke registratie lijkt invoering voor sommige instelligen niet zinvol.

In eerste instantie wordt terughoudend gereageerd t.a.v. invoering van het systeem in

de dagelijkse praktijk (vanwege uiteenlopende practische bezwaren).

Het laten functioneren van het dossier als teamdossier lijkt bij een invoering in veel

situaties weI tot de mogelijkheden te behoren. Een veel gehoorde reactie is ''de praktijk

zal het lerenl"
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~ De toepasbaarheid = voor welk doel het systeem kan dienen en eventueel infor

matie over toepassing van soortgelijke systemen elders of bekendheid met ont

wikkelingen in die trend

De methode wordt zinnig geacht t.b.v. betere uniforme verslaglegging (standaardise

ring en protocollering), als communicatie- en informatiekader, als soort van rapporta

ge-systeem en t.b.v. beleidsvorming. Voor m.n. de eerstgenoemde toepassingen wordt

dit bevestigd door inmiddels opgedane ervaringen vanuit R.c. Breda. Ook wordt het

mogelijk geacht evaluatiestudies en kwaliteitscontroles erdoor uit te voeren (o.a. t.b.v.

het optimaliseren van de zorgverlening). In zijn algemeenheid zal de mogelijke waar

de van het systeem o.a. bestaan uit de toepassing ervan voor wetenschappelijke doel

einden; ten behoeve van vergelijkend onderzoek, statistiek en automatiseringstoepas

singen. In de enquete wordt door sommige personen melding gemaakt van kennis van

andere systemen of ontwikkelingen in die richting; het ontbreekt echter vaak aan

verdere toelichting daaromtrent. Genoemd zijn o.a. het dwarslaesie informatie sys

teem (RISjDIS) en een fysiotherapeutisch protocol voor beenamputaties.

~ De steUingen

1. Teneinde het mvoeren van registratiesystemen te doen slagen kan niet worden

volstaan met het nastreven van lange-termijn doelen, doch dient het systeem direct in

een aantal behoeften van de behandelaars te voorzien.

2. Een registratiesysteem dient in de werkorganisatie te worden getoetst alvorens kan

worden overgegaan tot de automatisering van de desbetreffende gegevensbestanden.

3. Ieder mens is uniek; Iedere standaardisering is algemeen; Het unieke met het

algemene verenigen vereist een vergaand compromis.

De meerderheid is het eens met de eerste twee stellingen, betreffende het primaire

practische nut dat uit het gebruik van het systeem moet voortkomen en de noodzaak

allereerst het systeem geschikt te maken voor toepassing binnen de organisatie van

de instelling alvorens tot automatisering over te gaan. Dit wijst op de noodzaak in

het vervolg van het project m.n. de aandacht te richten op aspecten als het verkrijgen

van directe feedback uit de registratie en een in de organisatie uitgekristalliseerde

methode van registratie gebaseerd op de ervaringen van meerdere instellingen. Dan

zal automatisering tot de vervolgactiviteiten kunnen behoren, wat nodig zal zijn voor

de toepassing van het systeem voor rapportages, wetenschaps- en statistische verwer

kingen. Met de laatste stelling gaan sommigen accoord. Ehkele anderen reageren met

opmerkingen als 'een open deur', 'een niet mogelijk compromis', 'standaardisering is

voor deze diagnosegroep mogelijk' en 'het vergaand compromis valt op deze manier

weI mee'.
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3.3 VERGEWKING MET RISjDIS

In de beginjaren '70 is, gei'nitieerd vanuit de TV Delft, aangevangen met de ontwik

keling van een gestructureerd probleemgericht dossier voor het revalidatieproces van

dwarslaesiepatienten. Aanleiding voor dit onderzoek was de interesse zieht te krijgen

op de invloed van de behandeling op de toestand van de patient nu en in de toe

komst. Een poging om het verloop van de toestand van de patient in de statussen

terug te vinden mislukte, vanwege de gebrekkige registratie van patientengegevens

(Hoogendoorn, 1975). Gedurende de daaropvolgende jaren van onderzoek is gewerkt

aan de totstandkoming van een gestructureerde registratie ten behoeve van het ver

krijgen van inzieht in het verloop van het revalidatieproces en m.n. de toestandsont

wikkeling van de revalidant in de tijd. Mede op basis hiervan is gewerkt aan de mo

delvorming van het revalidatieproces en een prognosemodel. Vanuit een duidelijke

theoretische onderbouwing is uiteindelijk eind '88 op basis van de ervaringen geko

men tot een laatste geautomatiseerde versie van de lijsten die na een proefperiode

weer de basis zal vormen voor een schatting van het prognosemodel en op een later

tijdstip van het behandelmodel. Het prognosemodel wordt m.n. van belang geacht

voor het tijdig kunnen aanvragen van voorzieningen en het kan de opnameduur wel

licht verminderen. Een behandelmodel kan wellicht het effect van therapeutische

beslissingen op de toestandsontwikkeling weergeven. Tevens wordt aangevangen met

het integreren van de lijsten in de dagelijkse praktijk van de behandelaars ter vervan

ging van de bestaande registraties en dossiers. Tot slot leven er voor de toekomst

ideeen voor een mogelijke rol voor de computer in de richting van het maken van

teamverslagen, ontslagbrieven en het bewerken van gegevens voor retrospectief on

derzoek.

De basis van het Dwarslaesie-Informatie-Systeem komt overeen met de grondgedach

te waarop het registratiesysteem voor de beenamputatiegroep is gebaseerd. De disci

pline-gebonden verdeling van het dwarslaesiedossier (DD) verschilt echter van de

chronologische opbouw van het amputatiedossier (AD). Voor de computerisering van

het DD was het van belang om het dossier volledig te sb,mdaardiseren. Dit keurslijf

leidde bij invoering in de praktijk tot de nodige introductie- en aanloopproblemen.

De flexibiliteit in de handmatige versie van het AD biedt de mogelijkheid om bij

invoering deze problemen voor te zijn: de registratie kent nog geen ver doorgevoerde

en gedetailleerde indelingen en door middel van de invoering van deze versie in de

praktijksituatie kan het systeem geleidelijk aan getoetst worden en waar nodig aange

past worden aan de organisatie van een instelling.
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Vit de gesprekken met personen betrokken bij het RIS/DIS-project is de overeen

stemming in de uitgangssitatie gebleken tussen beide projecten: van oorsprong was de

vraagstelling en de doelstelling van beide projecten hetzelfde; beide zijn op het zorg

proces gericht en betreffen een bepaalde patientengroep met een duidelijke diagnose;

in beide gevallen is een registratiesysteem de informatiebron voor het bereiken van

het initiele doel: meer inzicht in de toestandsontwikkeling en het behandelpatroon

van de revalidant. De evaluatiestudie heeft in het bereiken van dit doel nog maar

weinig inzicht gegeven, maar de verbetering in de systematiek van het registreren zal

zijn vmchten zeker in die richting afwerpen. Het volledig uitkristalliseren van het

systeem in de praktijk van meerdere revalidatie-instellingen zal eveneens bijdragen

aan een goede stap in die richting.

Met het tot nu toe uitgevoerde amputatie-registratie-onderzoek is reeds een goede

basis gecreeerd wat als belangrijk voorwerk kan worden beschouwd voor een even

tuele opstap naar de ontwikkeling van een informatiesysteem. Van beide genoemde

projecten kunnen de ervaringen eveneens dienen voor de stap in de richting van de

modelvorming van het beenamputatie-revalidatieproces. Vanuit de ervaringen opge

daan tijdens het RIS/DIS-project kan onderbouwd geredeneerd worden in de richting

van projectaanpak bij het opzetten van een amputatie-informatiesysteem. De mime

kennis en ervaring op het gebied van de modellering van het dwarslaesie-revalidatie

proces, kan dienen als basis voor het model voor de beenamputatiegroep. Van de

principes gebmikmakend, in combinatie met de empirische kennis van relevante

ontwikkelingsvariabelen verkregen door het registreren over amputatiepatienten, kan

snel een inzicht verkregen worden in welke toestands- en behandelvariabelen voor de

procesbeschrijving nodig zijn en inhoeverre die inmiddels al uit de gegevens van het

registratiesysteem verkregen kunnen worden (dus qua inhoud en vorm daarop aan

sluiten). Zo'n zelfde procedure geldt voor de bepaling van het prognose- en het be

handelmodel voor de beenamputatiegroep.

In het RIS/DIS-project is het proces theoretisch benaderd, terwijl het beenamputatie

project vorm heeft gekregen op basis van de empirie.

In het RIS/DIS-registratiesysteem herhalen delen van de vragenlijst respectievelijk de

totale lijst zich elke week respectievelijk 6 weken. Door de ervaringen opgedaan over

toestandsvariabelen en behandelontwikkelingen in het beenamputatieproject kan

bijgedragen worden aan de totstandkoming van een registratiesysteem waar met het

werkelijke verloop van het proces rekening is gehouden en waarbij een zo strenge pe

riodiciteit niet per definitie nodig is. Zo kan een lijst gecreeerd worden waarbij de

verdeling van de vraagstellingen is aangepast voor de verschillende fasen van het
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proces. Dit om onnodige of irrelevante navraag van items te voorkomen.

Automatisering van het uiteindelijke registratiesysteem voor het amputatieproces en

daarmee samenhangende activiteiten (voorlichting en instructie) kunnen wellicht snel

ler verlopen, vanwege de opgedane ervaringen in het RISjDIS-project. Automatise

ring is hier een noodzakelijke stap in de richting van terugkoppeling van informatie

naar het team toe. Terugkoppeling zal een directe positieve invloed hebben op de

inzet en motivatie van de gebruiker(s) van het systeem. Automatisering van de regi

stratie is noodzakelijk om het inzicht in en de kwaliteit van behandelprocessen te

kunnen verhogen.

Binnen het RISjDIS-project spelen de gedachten om zo'n informatiesysteem te gaan

opzetten voor andere en zo mogelijk aIle revalidatie-diagnosegroepen. Gestreefd

wordt te komen tot een 'allround rehabilitation information program'.
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4. OONCLUSIES EN AANBEVEllNGEN

Op basis van het tot nu verrichtte onderzoek " Het ontwerp van het registratiesys

teem voor het revalidatieproces van beengeamputeerden " en de evaluatie van dit

registratiesysteem kunnen een aantal conclusies worden getrokken. Voor verdere

activiteiten met betrekking tot dit systeem worden aanbevelingen gedaan voor invoe

ring op bredere schaal.

4.1 CONCLUSIES

~ De invoering van een registratiesysteem vereist de beschikbaarstelling van mens

kracht, middelen en voldoende mandaten van bevoegdheden door directies van

betrokken revalidatiecentra.

~ Bij invoering van een nieuw registratiesysteem verdient het de voorkeur om:

* het revalidatieproces als zodanig zichtbaar te houden in het registratiesys

teem;

*

*

te starten met een handmatige invulling van de registratie in plaats van een

geautomatiseerde;

zoveel flexibiliteit in te bouwen dat de registratie ongevoelig is voor verschil

len in de respectievelijke organisaties van revalidatiecentra.

~ De introductie van een nieuwe registratie vraagt om een handleiding dan wei

mondelinge instructies, ten einde een sneller overzicht te verschaffen en een

uniforme invulling te bewerkstelligen.

~ Automatisering van een registratiesysteem is pas dan zinvol wannneer de logis

tieke opbouw zodanig is dat hij past bij de dagelijkse organisatie van werkzaam

heden in de verschillende revalidatiecentra.

~ Invoering van het onderhavige registratiesysteem in ziekenhuizen vraagt de no

dige bijstellingen.
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4.2 AANBEVELINGEN VOOR VERVOLGACTIVITElTEN

~ Het registratiesysteem kan meerdere doelen dienen. Het verdient echter aan

beveling om hierin een prioriteit aan te brengen. Hoogste prioriteit heeft het kli

nisch nut en de efficiente toepassing in de kliniek. Afgeleide prioriteiten zijn:

bruikbaarheid voor wetenschappelijk onderzoek en spin-off naar behandelmetho

den en prothese-techniek.

~ Logische vervolgstappen voor de invoering van dit registratiesysteem dienen te

omvatten:

*
*

invoering bij meerdere instellingen;

vorrning van een stuurgroep waarin vertegenwoordiging van toekornstige

belanghebbenden is verzekerd (beroepsgroepen in de revalidatie, het weten

schappelijk onderzoek, de medisch-technische-industrie (waaronder de or

thopedisch instrumentmakerijen) en de financiers).

~ Het systeem zal toegankelijk gemaakt moeten worden voor toepassing in de ver

schillende behandelsituaties binnen de instellingen met een revalidatie-genees

kundige functie.

~ Orientatie op andere registratiesystemen in de gezondheidszorg in het algemeen

en de revalidatiegeneeskunde in het bijzonder, is noodzakelijk vooral voor wat

betreft de uiteindelijke automatisering.

~ Een projectfinanciering voor verdere invoering van het registratiesysteem moet

gegarandeerd zijn voor een periode van rninimaal twee jaar. Gelet op de te ver

wachten effecten van een doelmatige registratie (optimalisering behandelproces,

minimalisering behandeltijd) lijkt het voor de hand te liggen hiervoor een beroep

te doen op directe of indirecte financiers van de gezondheidszorg (WVC, Zieken

fondsraad, Praeventiefonds).
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5. FOILOW-UP VAN RET PROrncr

5.1 INLEIDING

Ter afronding van deze evaluatieperiode heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met

stafleden van een aantal revalidatie-instellingen. De discussie was met name gericht

op het brainstormen over de follow-up van het project. Na een korte inleiding, waar

in een overzicht van het project is geschetst, zijn nog aanvullende opmerkingen ge

plaatst bij het registratiesysteem. Vanuit de eerste praktijkervaringen komt dit o.a.

neer op het niet optimaal kunnen toepassen van het systeem in de revalidatiepraktijk

gezien de hierin gehanteerde fasering van 6 weken. Tevens zal het systeem aangepast

moeten worden zodat het klinische deel van de revalidatieproces op een ongedwon

gen en overzichtelijke wijze in het systeem kan worden opgenomen. De mogelijkhe

den voor het opnemen in het systeem van de integraal genomen besluiten zoals voor

wat betreft het behandelplan en de orthopedische voorzieningen moeten worden

bekeken. Tevens zal zeker tot een handleiding of een instructie moeten worden geko

men, ten behoeve van de uniformiteit in de invulwijze, de nomenclatuur en een ef

ficiente introductie binnen de betrokken teams.

5.2 DOELSTELLINGEN EN FOLLOW-UP

In het amputatie-registratieproject zijn een aantal doelstellingen aan te geven voor

het vervolgonderzoek:

1. Invoering van het systeem in meerdere revalidatie-instellingen, waaronder ook

ziekenhuizen.

2. Goede informatie-uitwisseling binnen de revalidatie-instellingen:

* het revalidatieproces moet herkenbaar blijven in het registratiesysteem;

* het systeem zal, afhankelijk van de werkorganisatie per instelling opgedeeld

moeten kunnen worden in discipline-gebonden subfiles ten behoeve van het

locale teamfunctioneren rondom de beenamputatie-patientengroep.

3. Verstrekking van informatie buiten de instellingen:

* mogelijkheden bekijken op welke wijze het systeem toegankelijk is te maken

voor wetenschappelijke doeleinden (o.a. epidemiologisch onderzoek);

* toepassingen van het systeem ten behoeve van het optimaliseren van het

revalidatieproces in technische zin (prothesetechniek en omgevingstech

nologische randvoorwaarden).
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Bij de follow-up van het project is het zaak de doelstellingen aan te houden en er

zorg voor te dragen dat het karakter van het project - gericht op de klinische hruik

baarheid - bewaard blijft. Voor het vervolg van het project is het van belang om

vanuit een financiele ondersteuning het onderzoek gedurende een aantal jaren te

kunnen plannen. Daarin is het eerste tijdvak noodzakelijk voor de inhoudelijke wijzi

ging en uitbreiding van het systeem ten behoeve van de toegankelijkheid ervan bin

nen meerdere revalidatie-instellingen. Daarnaast is afstemmingjorientatie op soort

gelijke ontwikkelingen in de revalidatiegeneeskunde zeer gewenst.

Invoering van het systeem in meerdere instellingen zal samen moeten gaan met het

verzorgen van een goede introductie van het systeem in de bestaande revalidatiesitua

tie. De medewerking van de teams in deze moet gegarandeerd blijven (2 jaar).

De planning van het project zal zich uit moeten strekken tot en met de fase van

automatisering toe. Het einddoel van het vervolgproject zal zijn tot een geautomati

seerde versie van het uiteindelijke registratiesysteem te komen (2 jaar).

Het vervolg van dit onderzoeksproject wordt gemotiveerd vanuit de diverse betrokken

doelgroepen die bijgedragen hebben aan de totstandkoming van het registratiesys

teem in zijn huidige vorm.

• De deelnemende revalidatieteams verwachten dat met enige aanpassingen en

verdere bewerkingen het systeem gelntroduceerd kan worden in meerdere revali

datie-instellingen. Belangrijkste randvoorwaarde blijft: de inhoudelijke informatie

uitwisseling over het revalidatieproces.

• Wetenschappelijk onderzoek zal in belangrijke mate kunnen putten uit de data

die op systematischejreproduceerbare wijze over revalidatieprocessen gegene

reerd kunnen worden.

• Wanneer op systematische wijze gegevens verzameld zijn kan blijken hoe en in

welke mate veranderingen in de revalidatiegeneeskundige behandeling dan weI

wijzigingen in de prothese-technische voorzieningen kunnen bijdragen tot een op

timaal eindresultaat. Dit mag eveneens gelden voor aanvullende voorzieningen

zoals dienstverlening en technische aanpassingen.



Bijlage 1: Projectplanning

• Ben registratiesysteem voor de beenamputatiegroep •

EERSTE ONDERZOEKSFASE

dec. 1987: op grond van verkenningen in de revalidatiepraktijk wordt een on

derzoeksvoorstel geformuleerd waarin gestreefd werd naar de ontwik

keling van een systematische registratie voor het revalidatieproces

van bovenbeengeamputeerden

mei 1988: workshop, met o.a. stafleden van drie revalidatiecentra, als voorlopig

evaluatiemoment voor vervolgactiviteiten

okt. 1988: rapport" Een registratiemodel van het (amputatie-)revalidatieproees:

ontwikkeling van een systematische registratie van het revalidatiepro

ees van de bovenbeengeamputeerde " (BMGT/88.371) waarin het

concept-registratiesysteem (BMGT/88.344) is opgenomen

dec. 1988: bijeenkomst als voorbereiding op de invoering in 3 revalidatiecentra

wat heeft geleid tot de eerste bijstelling van het concept

(BMGT/89.026 van januari 1989)

EVALUATIEFASE

febr. 1989: aanvangsdatum experimentele invoering van het systeem in 3 centra

mei 1989: bijeenkomst ' interne toetsing registratie revalidatie beengeamputeer

den ': een voorlopige evaluatieronde waarin de eerste praktijkerva

ringen zijn uitgewisseld en wat geleid heeft tot de opstelling van de

interim-versie (BMGT/89.026/b van mei 1989)

juni-aug.'89: de werkbezoeken aan het revalidatieeentrum Breda vormen de basis

voor de definitieve versie van het registratiesysteem

(BMGT/89.026/c van juni 1989)

juli 1989:

aug. 1989:

sept. 1989:

vanaf sept.'89:

verzending van de enquete naar 26 revalidatiecentra en 39 zieken

huizen

verslaglegging van de evaluatiefase: concept-rapport

bijeenkomst met vertegenwoordigers van een aantal revalidatie-instel

lingen waarin de discussie m.n. gericht is op het brainstormen over

het vervolg van het project. Hierop aansluitend wordt in de het defi

nitieve rapport (BMGT/89.410) de verslaglegging afgerond

aeties worden ondernomen voor follow-up van het project



BULAGE 2: " Registratiesysteem voor de beenamputatiegroep "

(BMGT/89.026/c) JUDi 1989

TUE/BMGT/es/jg/ml/89.026/c

juni 1989

REGISTRATIE VAN HET

REVALIDATIEPROCES VAN BEENGEAMPUTEERDEN

patientnummer _

geboortedatum _

Ieder mens is uniek,

Iedere standaardisering is algemeen,

Het unieke met het a/gemene verenigen vereist em vergomul compromis.
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REGISTRATIE VAN HET REVALIDATIEPROCES VAN BEENGE'AMPUTEERDEN

Persoonlijke gegevens I

- Naam CD voorletters

- Adres
- Postcode eD wooDplaats
- Telefooooummer
- CODtactpersooD(facultatief)

paticDtDummer _

geboortedatum _



Patientgegevens I

2

patientnummer _
geboortedatum _

- Geslacht
- Samenlevingsvorm

\] m [] v
[] partnerjhuisgenoot _

\] alleenstaand

[] kinderen _

ziekenfondsnr.

datum van ontslag

ziekenhuis _
ziekenhuis _

- Reroep
- Zicktekostenverzekering

[] ziekenfonds
[] particuliere verzekering

- Datum van opname in ziekenhuis
- Ontslag vanuit ziekenhuis naar

[] huis
[] bejaardenhuis
[] verpleeghuis
[] revalidatiecentrum

- Verwijzend arts naar revalidatie-instelling
[] huisarts werkplek
[] specialist ziekenhuis _

- Overige behandelende specialisten tijdens verblijf ziekenhuis (naam en specialisatie)
[J n.v.t.
[] specialist

specialist
- Revalidatiebehandeling

[J poliklinisch [] revalidatiecentrum
[J revalidatie-afdeling Algemeen Ziekenhuis
[] re-activeringsafdeling Verpleeghuis

[] klinisch [J revalidatiecentrum
- Datum van opname voor revalidatie

ingevuld door _

datum

- Revalidatiebehandeling ter plaatse stop gezet t.g.v.
\] overlijden patient
[) overplaatsing revalidant naar:

[] verpleeghuis
[] ziekenhuis
[] anders, nl.

datum stopzetting

- Blijft revalidant vanuit het revalidatiecentrum onder controle
\] nee
[] ja, nl. van:

[J revalidatie-arts _

IJ anders, 01.

ingevuld door _

datum
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Medische Anamncsc I patientnummer _
geboortedatum -- _

aangedane zijde [] rechts [] links

bekend sinds _

[] knie exart. [] onderbeen

[] ja [] nee

[] knie exact. [] onderbeen

[] nee

[] nee

[] links
[] bovenbeen

type [] I [] II

[] ja

[] ja

[] rechts
[] heup exart.

[]

- Neven-diagnose

- Bijzonderheden uit de ziektegeschiedenis pre-operatief
IJ n.v.t.
[] vasoreconstructieve ingrepen
[] sympatectomie
[] contractuur(neiging)
[] anders, 01.

- Fysiotherapie pre-operatief
[] n.v.t.
[] therapie-accent

- Datum van bccnamputalic
- Amputatiezijde [] rechts [] links
- Amputatienivo [] heup exart. [] bovenbeen
- Is dit de eerste amputatie-operatie [] ja [] nee, nl.

[] re-amputatie datum voorafgaande amputatie _
- amputatienivo [] bovenbeen [] knie exart. [] onderbeen [] voetamputatie
- hoogte voorafgaande amputatie
- reden re-amputatie _

[] beenamputatie
- amputatiezijde
- amputatienivo

[] amputatie elders, nl. _

- Vooroverleg tussen chirurg en revalidatie-arts in de ziekenhuisfase
- Amputatietechniek [] conventioneel [] patella:

[] myoplastiek [] condylen:
[] myodese

- Amputatie-indicatie [] Diabetes Mellitus
[] atherosclerose
[] trauma
[] maligne tumoren
[] anders, nl.
[] neurologische aandoen. aangedane zijde [] rechts [] links

frequcntie aangedane zijde [] rechts [] links
rcstvcrschijnsclcn

[] vaataandoeningen
[] cardiale aandoeningen

beperkingen
[] pulmonale aandoen.

beperkingen
[] nieraandoening
[] hypertensie
[] zintuiglijke handicap
[] gewrichtsaandoeningen _

[] anders, nl.
- Complicaties postoperatief

[] stomp [] wondgenezing
[] fantoompijn
[] pijn in de stomp
[] contractuur(neiging)
[] anders, nl.

algemcen [] decubitus
[] contractuur(neiging)
[] anders, nl.



Medische Anamnese n

- Fysiotherapie postoperatief
[] n.v.t.
[] therapie-accent

- Medicatie die patient gebruikt

4

patientnummer _
geboortedatum _

[] afstand _

- Hulpmiddelen aanwezig [] prothese (interim) _

[] rolstoel
[] anders, nl.

- Inmiddels bestaande contacten met hulpverleners
[] G.M.D.
[] wijkverpleging
[] gezinszorg
[] anders, nl.

ingevuld door _

datum
Spedfu:ke vaordigheden premorbide

- Huishouden [] ja [] nee
[] zelfstandige verrichtingen
[] niet zelfstandige verrichtingen
[] hulp

[] huishoudelijke hulp
[] gezinshulp
[] anders, nl.

[] aanpassingen
- Hobby [] ja [] nee

[] vrijetijdsbesteding
[] aanpassingen

- Sport [] ja [] nee
[J sport(en)
[] aanpassingen

- Arbeid [] ja [] nee
[] beroep
[] aanpassingen

- Wonen
[] soort woning
[] aanpassingen

- Verplaatsing
[] lopen buitenshuis _

[] duur _

[] hulpmiddelen
[] (brom)fietsen
[] rolstoel
[] auto
[] openbaar vervoer _

ingevuld door _

datum
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Inlegyel voor aantekeningen

lfltgebreide/spedfieke bevindingen bij de medische anamnese

patientnummer _
geboortedatum _
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Interimprothese I patientnummer _
geboortedatum _

_______ cm
_______ cm

_____ cm- Lichaamslengte
- Lichaamsgewicht
- Lengte stomp

____ kg

_____ cm (bij bovenbeenamp. en knie-exart. liesstreek - einde stomp) of (bij onderbeenamp. mediale
gewrichtsspleet - einde stomp)

- Lengte van stompeinde tot grond cm
- Afstand mediale gewrichtsspleet tot onderkant stomp (bij bovenbeenamputaties)

- Lengte van het bovenbeen (bij onderbeenamputaties en knie-exarticulaties)

- Prothesetechnische aspecten
koker: type (zuigkoker, instapkoker, etc.)

vorm (quadrilateraal, NML, KBM, etc.)

uitvoering (materiaal, type ventiel, etc.)

heup:
knie:

uitvoeringstype
typejmechanisme (aantal assen, vaststelling, voorbrenger, rem, etc.) _

fabrikant + code Of. _

enkel: typejmechanisme
fabrikant + code Of. _

voet: typejmechanisme
fabrikant + code nr. _

hakhoogte cm
enkeljvoet-kombinatie: omschrijving: _

- Datum van aflevering _

Stomnomvanl1smaten: limrend/ziltend/staand (doorhalen wat niet van toenassinl1 is)

~hool!:te
X: liesstreek

X- 5 cm
X-lOcm
X-15cm
X-20cm
X-25cm
...............
........... ..,

...............
Y: mcd.l!CWrichtssol.

Y - 5 cm
Y-lOcm
Y-15cm
...............
...............

Vormbeschrijving:

N.B. Stompomvangsmaten voar bovenbeenamp. en knie-exart. worden vanuit de liesstreek noar beneden gemeten. Voor de onderbeenamp.
wordt gemeten vanuit de mediale gewrichtsspleet van de knie, eerst naar beneden en vervolgens naar boven.

ingevuld door _

datum
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Rcyalidatie-diagnose I
Orientatie en voortgang

patientnummer _
geboortedatum _

Somatische functies bij aanvang tot en met ontslag (met tijdsintervallen van 6 a12 wcken)

IndruJc algemene conditie

o = slecht
1 = gemiddeld
2 = goed

gradatie
t

~EHE
06121824 -+ weken

-+ datum

- Opmerkingen

- Behandeling

ingevuld door _

24 -+ weken
____ -+datum

Spierstatus onderste extremiteiten 0 == rechts x = links gradatie
t

Meten zonder prothese 5
o == geen voelbare of zichtbare contractie 4
1 = voelbaar of zichtbaar aanspannen zonder dat er sprake is van bewcging 3
2 = beweging, echter nog niet geheel tegen de zwaartekracht in 2
3 == beweging mogelijk tegen de zwaartekracht in 1
4 == beweging mogelijk tegen lichte weerstand 0 +-----'--......-"---'"
5 == beweging mogelijk tegen zware weerstand 0 6 12 18

HEUP FLEXOREN

5.---,--r---,,---,.

4+--+--t------if----+
3+---+---1---+---4

2+--+--t------if----+
1+--+--t------if----+
o.>-----l'------4-_--I-_ _&.

HEUP EXTENSOREN

5;-----r---r----.--..,.
4+---+--+---+---+

3+--+--t------if---+
2+---+---+---+---+
1+---+--+---+---+
0-----...0..----.........--0.

Opmerkingen

HEUP ADDUcrOREN

5 ~----'~---r--;--"""T

4+--+--t------it-----+
3+---+---1---+---+

2+--+--t------'t-----+
1+--+--1---t----+
04---4---4------'1-----1-

HEUP ABDUCTOREN

5..--,--r---,,------.

4+--+--t------if----+
3+---+---1---+---4

2+--t----11----f--t
1+--+--1------if----+
0-0---.>---4------'1---_



Rcyalidatie:diagnose n
Orientatie en voortgang

7

patientnummer _
geboortcdatum _

KNlE FLEXOREN

5 ;----,,....--t----,---"T

4+--+--+---11----+
3+--~-1-----I1-----+

2+--+--+---1f----+
1+---+---+---+---+o ----l~----I- 4

EXOROTATIE:

ENKEL
PLANTAIRFLEXOREN

5...---r---r----r--""""T

4+--+--1----11----+
3+--+--1------11----+
2+--+--1----11----+
1+---+---+---+---+
0-4---"'---------'1-----+

- Behandeling

KNIE EXTENSOREN

5r--r-----,..----,----y

4+--+--+---+---+
3+--l---1-----If---+
2+--+-----,1------11---+
1+--+--1-----11---+
0+--"'-----'1-----1---'"

ENDOROTATIE:

ENKEL
DORSAALFLEXOREN

5...---r----.------.--......

4+--+--I-----iI----+
3+--+---+---+---+
2+--+--I----iI----+
1+---+---+---+---+
0-4---"'------'1-----'1--~

Opmerkingen

Spierstatus elders
- Bijzonderheden _

- Behandeling

ingevuld door _

Mobiliteitsstatus van de gewrichten (onderste ex:tremiteiten, passieve meting)

Idatum start: week 6: week 12: week 18: week 24:
HEUP rechts links rechts links rechts links recbts links rechts links
flexie 0-120"
extensie 0_300

adductie 0_100

.abductie 0-450

endorotatie 0-450

lexorotatie 0-4SO

Idatum start: week 6: week 12: week 18: week 24:
KNlE rechts/links rechts /Iinks rechts /Iinks rechts /links rechtsJlinks
flexie O-13SO

Iextensie 0-100



Reyalidatie-diapose ill
Orientatie en voortgang

8

patientnummer _
geboortedatum _

Idatum start: week 6: week 12: week 18: week 24'
ENKEL rechts/links reehts/Jinks reehts/links reehts/links reehts/links
lolantairflexie 0-50"
Idorsaalflexie 0_200

Idatum start: week 12: week 24'
hENEN reehts /links reehts/links reehts/links
Idwanl!stand

- Opmerkingen

- Behandeling

Gewrichtsstatus elders
- Bijzonderheden _

- Behandeling

ingevuld door
Lengle- en omvangrmaten van de stomp
Lcngte

- botlengte (= liesstreek-einde bot/mediale gewriehtsspleet-einde bot) em
- lengte weke delen = liesstreek-einde weke delen/mediate gewriehtsspleet-einde weke delen)

datum start: week 12: week 24:
len te em

Stompomvang
Stomnomvanusmatc n: lil!J!Cnd/zitten I/staand (doorhalen wat niet van t eoassirur is)

~hoopte start: week 6: week 12: week 18: week 24'
X: Iiesstreek

X - 5 rm
X - 10 em
X-IS em
X-20rm
X-25em
..............
........... ,

.............
Y: mecbewrichtssnl.

Y - 5 em
Y - 10 em
Y-15em
.............
... ...........

Vormbesehrijving:

N.B. Stompomvangsmaten voor bovenbeenamp. en knie-ex<zrt. worden vanuit de liesstreek naar beneden gemeten. Voor de onderbeenamp.
wordt gemeten vanuit de mediale gewrichtsspleet van de knie, eerst naar beneden en vervolgens naar boven.

- Behandeling

ingevuld door _



Reyalidatie-diagnose IV
Orientatie en voortgang

IndruJc cirr:uJatie ondente ertremiteiten 0 = rechts

o = slecht voelbaar
1 = matig voelbaar
2 = goed voelbaar

9

patientnummer _

geboortedatum _

x = links
f = a. femoralis
p = a. poplitea
tp = a. tibialis posterior
dp = a. dorsalis pedis

gradatie start
t

~HE
f p tp dp
datum

- Behandeling

lndruk circulatie elders
Tensiewaarden

gradatie
t

f p
datum

week 12

tp dp

Opmerkingen

~::;anning l----I-----I-----r---I----]
o 6 12 18 24 -+ weken

-+ datum
- Bijzonderheden _

- Behandeling

ingevuld door _

Huid onderste extremiteiten

Gevoelige plekken

datum datum datum
sensatie reeMs links reehts links reehts links

locaal

diffuus



Rcyalidatie:.diapose V
Orientatie en voortgang

10

patientnummer _
geboortedatum _

- Localisatie gevoelige plekken

- Opmerkingen

- Behandeling

Huidsldeur

ingevuld door _

datum datum datnm datum

Ideur rechts links rechts links rp.chts links rechts links
normaal
rood
Inaars
anders

- Opmcrkingcn

- Behande1ing

Litteken
- Ligging van het litteken

ingevuld door _

Iitteken datum datum datum
Il!esloten /onen
Ilos van/verkleefd met de onderhuid

- Opmerkingen

- Behandeling

ingevuld door _



11

Reyalidatie-diagnose VI
Orientatie en voortgang

patientnummer _

geboortedatum --------

Wondjcs: verschijningsvorm

Idatum datum datum datnm

rechts links rechts links rechts link" rerht" linh

Localisatie

- Opmerkingen

- Behandeling

ingevuld door _

datum datum datum
loiin sensatie en localisatie sensatie en localisatie sensatie en localisatie

fantoompijn

pijn in stomp

Stomppijn

- Opmerkingen

- Behandeling

ingevuld door _



JnIegyei voor aantekeningen

UltgebreitJejspecijieke bevintlingen in de revalidatiefase

Decursus (beloop, verIoop, ajloop)

llb

patientnummer _
geboortedatum _



Reyalidatie-diagnose VII
Orientatie en voortgang

A.D.L. functioneren

12

patientnummer _

geboortedatum _

A/gemene functiona/iteit bij start reva/idatieprogramma en 1IQ observatie (6 weken 1IQ start reva/idotie-programma)

o = niet van toepassing 3 = met persoonlijke hulp

1 =onzelfstandig 4 = met hulpmiddel
2 = met persoonlijke hulp en hulpmiddel 5 = zelfstandig

start datum ciatum na 0 serv:lhe

I Zell'verzonnnu o 1 2 3 4 5 huID(midde1'l wiize van uitvoeren o 1 2 3 41<; hulnfmiddel\ wiize van uitvoeren

wassen
Idouchen /haden

laankleden
luitkleden
.toiletbezoek
lorothese aan
Inrothese uit

stomDhvl!iene
slomnzwachtelen
kokerreinil!en

- Opmerkingen

- Behandeling

ingevuld door _

startdatum datum na 0 servatie
Basisvaardiuheden o 1 2 3 4 5 hulofmiddel\ wiize van uitvoeren o 1 2 3 4 5 hulnfmiddel\ wiize van uitvoeren
zitten
staan

I uaan zitten

oostaan
IODen binnen

IODen buiten
lonen oneffen

dvnam. belasten
Itransfers

rolstoe1riiden
Itranlonen

hellinl!
dremoels

bukken
Itillen

oDraDen
valbreken

- Opmerkingen

- Behande1ing

ingevuld door _



Reyalidatjrdlingnose VIII
Orientatie en voortgang

- Specifieke vaardigheden premorbide zie pagina 4.

13

patientnummer _
geboortedatum _

Specifieke vtlIlTdi1iJeden 6 weken na start revalidatieprogramma: mogelijkheden en/ofVOO1Uitzichten

- Huishouden [] ja [] nee
[] zelfstandige verrichtingen
[] Diet zelfstandige verrichtingen

II hulp
[] huishoudelijke hulp
[] gezinshulp
[] anders, nl.

[] voorgestelde aanpassingen _
[] voorgestelde behandeling _

- Hobby [] ja [] nee
[] vrijetijdsbesteding
[] voorgestelde aanpassingen _

[] hobby-training
- Sport [] ja [] nee

IJ sport(en)
[] voorgestelde aanpassingen _

[] sportadvies
- Arbeid [] ja [] nee

[] beroep
[] voorgestelde aanpassingen _
[] voorgestelde behandeling _

- Wonen
[] soort waning
[] voorgestelde aanpassingen _

- Vcrplaatsing
[] lopen buitenshuis _

[] duur [] afstand _

[] hulpmiddclen
[] (brom)fictsen
[] rolstoel
[] auto
[] openbaar vervoer _

[] voorzieningen

ingevuld door _

datum



RfOOI1idatie..4Jiagnose IX
Orientatie en voortgang

14

patientnummer _
geboortedatum _

Psychisch functioneren 6 weken na start revalidatieprogramma: toestand en vooruitzichten

- Indruk algemene mentale situatie (ziekte-inzicht, verwerking, stemming, motivatie, persoon.relaties)

- Behandeling

ingevuld door _

datum

Communicatie 6 weken na start revalidatieprogramma: toestand en vooruitzichten

- zintuiglijke handicap(s)
[] gehoor Il links

[] rechts _

[] visus [] links
[] rechts _

[] spraak

ingevuld door _

datum



Inleml voor aantekeningen

Ullgebreide/specijieke bevintDngen in de revolitlatiefase

Decursus (beloop, verloop, afloop)

14b

patientnummer _
geboortedatum _



Medisch-technigbJt eyaluatie I
In verband met het definitieve protheserecept

15

patientnummer _

geboortedatum _

Specifiekc gebruiksdoelen prothcsc
[] cosmetisch
[] transfer

[] binnenshuis
[] binnen- en buitenshuis
II reer intensief (sport/werk: nader omschrijven) _

- Opmerkingen _

Medische evaluatie

• Complicaties ontstaan tijdens de revalidatieperiode
[] n.v.l.
[] nt.

- Klachtenontwikkeling tijdens de revalidatieperiode

[] stomp

[] andere been

Is cr (n(){J) smake van :ia nee
stomowisselinl!en
wondp'enezim'

oedeem
wondoiin
fantoomoiin
contractuurstandfen)
voldoende soierkracht
Ip'evoelip'e nlekken

Icirculatieoroblemen
voldoende lich. conditie

Opmerkingen

ingevuld door _

datum



16

Mcdisch-tes:hniscbe eyaluatie n
In vcrband met het definitieve prothescrecept

Prothesetechnische veranderingen aan de interimprothese

patientnummer _
geboortedatum _

Datum lomschriivinl1 reden

ingevuld door _



De6nitieve prothesemorziening I

Definitieve prothese
- Datum van aanvraag
- Datum van goedkeuring aanvraag
- Protheseteehnisehe aspeeten

koker: type (zuigkoker, instapkoker, etc.)

17

patientnummer _
geboortedatum _

vorm (quadrilateraal, NML, KBM, ete.) _

uitvoering (materiaal, type ventiel, etc.) _

heup:
knie:

onderbeen:

enke!:

voel:

bandage:

uitvoeringstype _

type/meehanisme (aantal assen, vaststelling, voorbrenger, rem, etc.) _

fabrikant + code Dr. _

sehaehteonstruetie

type/meehanisDle
fabrikant + code Dr. _

type/meehanisme
fabrikant + code Dr. _

hakhoogte em, voetlengte em
vorm (Sehlesier, RPB, vest, etc.)

taille-omvang em, taille-sehouderlengte (diagonaal) em
- Gewieht van de prothese kg.
- DatuDl van aflevering _

ingevuld door _

datuDl

CosInetische aspekten
- Materiaal, evt. bijzonderheden: _

- Lengtematen gezonde been: tuber/grond em, knie/grond em, voetlengte em
- Omvangsmaten gezonde been (grootste omvang): bovenbeen em, kuit em

knic em, enke! em
- Datum van aflevering _

ingevuld door _

datum

Tevreden over nrothese tevreden ontevreden: reden
m.b.t. het funetioneren
m.b.t. het draal1comfort
m.b.t. de eosmetiek

ingevuld door ......- _

datum



Definitieve prothesevoorziening n

18

patientnummer _
geboortedatum _

Prothesetechnische veranderingen aan de definitieve prothese

Datum omschriivinl!: reden

ingevuld door _



Ontslag I

- Datum van ontslag
- Ontslag vanuit revalidatie-instelling naar

[] huis
[] bejaardenhuis
[] verpleeghuis
[] ziekenhuis
[] ander revalidatiecentrum

[] anders, n1.

19

patientnummer _
geboortedatum _

A.D.L. functioneren
Algemene functionaliteit bij ontslag en follow-up

o = niet van toepassing 3 = met persoonlijke hulp

1 = onzelfstandig 4 = met hulpmiddel

2 = met persoonlijke hulp en hulpmiddel 5 = zelfstandig

datum ontslalJonderzoek datum bi" f How-un

Zclfverzomni!: 0 1 2 3 4 5 hulo{middeJ) wiize van uitvoeren o 1 2 l':l 4 5 huln{midden wiize van uitvocren

wassen
douchen/baden
aankleden
uitkleden
toiletbezoek
Inrothe!:e aan

orothese uit

stomnhv!!iene
stomnzwachtelen
kokerreini!!en

- Opmerkingen

- Behandeling

ingevuld door _

datu n ntsJarJonderzock (at m na 0 )s rvatie
Basisvaardil!heden 012 3 4 5 huln{middeJ) wiize van uitvoeren 0 1 2 13 4 Is hulntmiddeJ) wiize van uitvoeren
zitten
staan
Ilraan zitten

lonstaan
lonen binnen
lonen buiten

lonen oneffen
dvnam belasten

transfers
rolstoelriiden
tranlonen

hellin!!
dremoels
bukken
tillen

lonranen
valbreken



20

Ontslagll patientnummer ~ _
geboortedatum _

- Opmerkingen

- Behandeling

ingevuld door _

specifteke WUlTdigheden bij ontslag: loestand van mogelijkheden en QIlIIpassingen

[] nee

[] nee

[] nee

[] ja

[] ja

[] ja

- Huishouden [] ja [] nee
[] zelfstandige verrichtingen
[] niet zelfstandige verrichtingen
[] hulp

[] huishoudelijke hulp
[] gezinshulp
Uanders, nl.

[] aanpassingen
- Hobby

[] vrijetijdsbesteding
[] aanpassingen

- Sport
[] sport(en)
[] aanpassingen

- Arbeid
[] beroep
[] aanpassingen

- Wonen
[] aanpassingen

[] afstand _

- Verplaatsing
[] lopen buitenshuis _

[] duur _

[] hulpmiddelen
(] (brom)fietsen
[] rolstoel
[] auto
[] opcnbaar vcrvoer _

[] voorzieningcn

ingevuld door _

datum



Ontslagm

Psychiscb functioneren bi; ontslag

21

patientnummer _
geboortedatum _

- Indruk algemene mentale situatie (ziekte-inzicht, verwerking, stemming, motivatie, persoon.relaties)

ingevuld door -----------
datum

Eventuele nabehandeling door:

reden:

Algemeen advies bij ontslag

ingevuld door _

datum

Behandelingsfreguentie tijdens revalidatieproces
(Aantal malen per week, vanaf eerste medische anamnese)

Fysiotherapie (0), ergotherapie (x)

5+--t--+----lr--;--t--t-t-+--+---f-t--+--+--Ir--+--t--t-t-+--+--t-t--+--+-
4+--t---t-t--t---t-t--+---t-t--+--+-t-+---I-----1f----+--+----1f----+--+---ff--+--+---f-
3+-+--+-+---t-t-+-+-+-t--lf--+-+--+-+--f-t-+-+-+-t---lf--+--f--+-
2+--+--+--II--+--t--t-t-+--+--1-+--+--+--II--+--+---+-I--+--+---f-+-+--+-
1+---<---'-----<l---'--4-----4---I---I---I-~-+----l---I-----<l---l---4-----l._-I---I---I----I_-I----l---I-__

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Verpleging (0), orthopedische instrumentmaker (x)

5
4

3
2
1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Data interimprothese:
detinitieve prothese:
prothese buiten oefensituatie meegegeven:

weeknr. -+

weeknr. -+



Inlegycl voor aantekeningen

Ullgebreide/spedfieU bevindingen bij ontslag

2Ib

patientnummer _
geboortedatum _



FoPow-yp I

- Datum van follow-up _

22

patientnummer _
geboortedatum _

- A.D.L. vaardigbeden bij follow-up: in te vullen op pagina 19
- Specifieke vaardigbeden bij follow-up:

wijzigingen van mogelijk
heden en aanpassingen

- Complicaties ontstaan in de follow-up periode
[] n.v.t.
[] n1.

- Klachtenontwikkeling ontstaan in de follow-up periode
[] stomp

[] andere been _

rothcse reden

Tcvreden over nrothese tevreden ontevreden: reden
m b t. het functioneren
m.h,t het draaucomfort
m.b.t. de cosmetiek

ingevuld door _

- Prothesetechnische veranderingen aan de definitieve prothese: in te vullen op pagina 18.

- Reserveprothese aanwezig
of gepland

[] ja
[] nee, omdat

ingevuld door _

Eventuele nabehandeling door:

reden:

Algemeen advies bij follow-up

ingevuld door _



InIegvel voor aantekeninlWD

Uagebreidejspecifieke bevindingen bij de follow-up

Decursus (beloop, verloop, afloop)

22b

patientnummer _

geboortedatum _



BULAGE 3: InvuIpagina Revalidatie Centrum Breda, juni 1989

TV Eindhoven
BMGT/es/es/89.346
juni 1989

MODEL: INVULVERDELING EN -FREQUENTIE REGISlRATIESYSTEEM R.C. BREDA

Imoment~ Izkhs- lopname- Iobservatie- / revalidatie- lonts]ag Ifollow-up I
J /fase [fase Imoment Ifase I behandeling I I L
Iweken~ I Iweek 0 Iweek 6 Iweek 12 Iweek 18 Iweek 24 IProt.ort.spr. I
Idatum~ I I- I- I- I- I- I- I
Jpag.nr.J. I 1 I 1 1 I I L
Ivoorpag. [RA I L
J1 IRA I L
J2 IRA I L
13 IRA [ I
J4 IRA I L
J4b I~+- I~+- I L
15 lOW lOW lOW I L
J6 I Iff Iff Iff Iff Iff L
J7 j Iff Iff 1FT Iff Iff L
.18 I 1FT 1FT 1FT 1FT 1FT L
.19 I IRA+VP IRA+VP IRA+VP IRA+VP IRA+VP L
.110 I IRA+VP IRA+VP IRA+VP IRA+VP IRA+VP L
111 I IRA+VP IRA+VP IRA+VP IRA+VP IRA+VP I
l11b I I~+- I L
112 I IET+FT IET+FT I I
113 I IET+MW I L
.114 I IMW+RA I L
J14b I I~+- I~+- L
115 I datum: IRA + FT IRA+FT I
.116 lOW lOW lOW lOW lOW L
.117 I lOW lOW OW I L
.118 I lOW lOW OW lOW L
.119 I ET+Ff IRA+Ff+OW L
120 I ET+MW I L
.121 I [TEAM [TEAM ITEAM ITEAM MW+RA I L
J21b I ~+- I L
J22 I IRA+Ff+OW L
J22b I l~+- L

~ RA = revalidatie-arts ~ ET = ergotherapie
~ FT = fysiotherapie ~ VP = verpleging
~ MW = maatschappelijk werk ~ OW = orthopedische werkplaats

~ aantekenpag. 4b: de RA vult de somatische gegevens, uit eventuele voormetingen in de
ziekenhuisfase, op een beschrijvende manier in op pag. 4b.

~ + = ...in overleg met...
~ ->+- = aantekenpagina voor een bepaalde fase (bv. pag. lIb is voor aantekeningen in de

observatiefase tot de revalidatiefase).



BillAGE 4a: Ondersteundende brief van de VRIN

rvrr
lIDJ

,ereniging ,an revalidatiecentra in nederland
secretariaat: Oudlaan 4. Utrecht, tel. 030-739911
doorkiesnummer: 030-739384
postadres: postbus 9696. 3506 GR Utrecht

Aan de direkties van
de revalidatiecentra

nr.

onderwerp

8910939

utrecht 18 juli 1989

Geachte direktie,

Door de Technische Universiteit Eindhoven wordt het projekt "registratie
van het revalidatieproces van beengeamputeerden" uitgevoerd.
Doel van het projekt is een multidisciplinair opgezet registratiesysteem te
ontwikkelen. Aan de uitvoering van het projekt wordt medewerking verleend
door het Revalldatiecentrum Breda en Blixembosch te Eindhoven.
Graagbeveel 1k dit projekt in uw belangstelling aan en verzoek u mede
werking aan de bijgevoegde enqu~te te verlenen.

Met vriendelljke groet
en hoogBchtmg'L

~---
hoofd sekretariaat



BIJLAGE 4b: Introductie brief aan directie revalidatie-eentrum (BMGT/89363)

Technische UniversiteittliJEindhoven

Naam Instelling
t.a.v. de direktie
Adres
Postcode & Plaats

Uw kenmerk Ons kenmerk
BMGT/es/es/89.363

Den Dolech 2

Postbus 513
5600 MB Eindhoven

Telefoon (040) 479111
Telex 51163

Fax 040-437175

Datum
~4 juli 1989

Doorkiesnummer
.040-472008

Onderwerp

.Enquete " Een registratiesysteem voor de beenamputatiegroep "

Geachte Direktie,

Momenteel wordt het project " Registratie van het revalidatieproces van been
geamputeerden " geevalueerd. Vanaf februari '89 is het registratiesysteem ex
perimenteel ingevoerd in twee revalidatiecentra, te weten het Regionaal Reva
lidatiecentrum Blixembosch en de Stichting Revalidatiecentrum Breda.

Ten behoeve van het inzicht in de toestandsontwikkeling en de behandeling
van een revalidant is een systematische verzameling van relevante informatie
noodzakelijk. Vanuit dit standpunt is gewerkt aan de ontwikkeling van een
gestructureerde registratie, waarin voor het revalidatieproces relevante patient
en revalidatiegegevens ordelijk en overzichtelijk kunnen worden toegeleverd
aan en onttrokken door de verschillende revalidatiedisciplines. De systema
tische en multidisciplinaire opzet van de registratie biedt de mogelijkheid om
te komen tot uniforme statusvoering en vormt een basis voor communicatie,
interdisciplinaire informatie-overdracht en (epidemiologisch) onderzoek.

Vit de samenwerking met teamleden van de amputatieteams van drie revali
datiecentra is het registratiesysteem tot stand gekomen. De registratie is in
gedeeld in een aantal fasen en momenten en voor iedere fase c.q. moment
zijn de bijbehorende items verzameld en onder een noemer ondergebracbt.
Iedere fase of moment is gekoppeld aan een bepaalde periode. Ten behoeve
van meer structuur in het registratiesysteem wordt daar waar nodig is melding
gemaakt van vaste meetmomenten. Indien dat niet wordt gedaan wordt bet
.moment van onderzoek overgelaten aan de deskundige. Het moment wordt
dan vaak bepaald door het voorkomen van bepaalde complicaties of aan
dachtspunten. De verdeling van de taken tussen de teamleden is open gelaten;
onder items of pagina's wordt melding gemaakt van de 'invoerende' discipline.

- 2 -



tLa
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De inlegvellen worden gebruikt om aantekeningen van uiteenlopende aard op
in te vullen en kunnen dan ook in meervoud in het dossier worden opgeno
men. Gestreefd wordt het dossier als teamdossier te laten functioneren en dus
toegankelijk te laten zijn voor alle betrokken disciplines. Hierbij wordt ge
dacht aan interne distributie van gegevens en centrale opslag van het dossier.

Als vervolg op de ontwikkeling van het registratiesysteem is nu de aandacht
gericht op de evaluatie eli bijstelling van het registratiesysteem in de revalida
tiepraktijk. Aan de hand van een inventarisatie van de ervaringen met het
invullen van het registratiesysteem (interne toetsing) kan in eerste aanleg
inzicht verkregen worden in de practische haalbaarheid en -bruikbaarheid van
het systeem in de revalidatiepraktijk. Het wordt eveneens zinvol geacht het
systeem te onderwerpen aan een toetsing van grotere omvang.

Derhalve wordt de interne toetsing nu uitgebreid met een brede inventarisatie
van reacties op het registratiesysteem, aan de hand van deze enqu~te. Ge
vraagd wordt kritisch te kijken naar de inhoud, vorm en de opzet van het
registratiesysteem en vervolgens een mening te formuleren over de practische
uitvoerbaarheid en toepasbaarheid ervan. De enqu~te wordt afgesloten met
een aantal stellingen waarop een reactie wordt gevraagd.

Ik verzoek U hierbij de enqu~te " Een registratiesysteem voor de been
amputatiegroep " binnen Uw centrum te distribueren onder de betrokken
disciplines waar dit registratiesysteem voor is opgezet: het revalidatiebehan
delteam voor de beenamputatiepatient. Op telefonisch verzoek zijn meerdere
exemplaren verkrijgbaar.

Half augustus wordt aangevangen met de verwerking van de gegevens voort
komend uit deze enqu~te. Ik zal U vervolgens zospoedig mogelijk op de
hoogte stellen van de resultaten.

Vertrouwend op Uw medewerking, teken ik met vriendelijke groet,
/' "

<::/, ,1/', ', .. /- /l/r/~?.. /£./_ .. f c 11 ,/ I I ..,---y./ .. ! .. /,.f,~/

Drs'. ~~~Si~Ons
Techrusche Universiteit Eindhoven
Buro BMGT
Postbus 513
5600 MB Eindhoven

Bijlagen: • enqu~teformulier (BMGT/89.364)
• registratiesysteem (BMGT/89.026/c)
• retourenveloppe.

Biomedische en Gezondheidstechnologie



BULAGE 4c: Introductie brief aan revalidatie-arts ziekenhuis (BMGT/89.391)

Technische Universiteitt(jjEindhoven

Naam Instelling
t.a.v. revalidatie-arts
Adres
Postcode & Plaats

Uw kenmerk Ons kenmerk
;BMGT/es/es/89.391

Den Dolech 2

Postbus 513
5600 MB Eindhoven

Telefoon (040) 479111
Telex 51163
Fax 040-437175

Datum
?-7 juli 1989

Doorkiesnummer
.040-472008

Onderwerp
.Enquete " Een registratiesysteem voor de beenamputatiegroep "

Geachte revalidatie-arts,

Momenteel wordt het project " Registratie van het revalidatieproces van been
geamputeerden " geevalueerd. Vanaf februari '89 is het registratiesysteem ex
perimenteel ingevoerd in twee revalidatiecentra, te weten het Regionaal Reva
lidatiecentrum Blixembosch en de Stichting Revalidatiecentrum Breda.

Ten behoeve van het inzicht in de toestandsontwikkeling en de behandeling
van een revalidant is een systematische verzameling van relevante informatie
noodzakelijk. Vanuit dit standpunt is gewerkt aan de ontwikkeling van een
gestructureerde registratie, waarin voor het revalidatieproces relevante patient
en revalidatiegegevens ordelijk en overzichtelijk kunnen worden toegeleverd
aan en onttrokken door de verschillende revalidatiedisciplines. De systema
tische en multidisciplinaire opzet van de registratie biedt de mogelijkheid om
te komen tot uniforme statusvoering en vormt een basis voor communicatie,
interdisciplinaire informatie-overdracht en (epidemiologisch) onderzoek.

Vit de samenwerking met teamleden van de amputatieteams van drie revali
datiecentra is het registratiesysteem tot stand gekomen. De registratie is in
gedeeld in een aantal fasen en momenten en voor iedere fase c.q. moment
zijn de bijbehorende items verzameld en onder een noemer ondergebracht.
Iedere fase of moment is gekoppeld aan een bepaalde periode. Ten behoeve
van meer structuur in het registratiesysteem wordt daar waar nodig is melding
gemaakt van vaste meetmomenten. Indien dat niet wordt gedaan wordt het
moment van onderzoek overgelaten aan de deskundige. Het moment wordt
.dan vaak bepaald door het voorkomen van bepaalde complicaties of aan
dachtspunten. De verdeling van de taken tussen de teamleden is open gelaten;
onder items of pagina's wordt melding gemaakt van de 'invoerende' discipline.

- 2 -
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De inlegvellen worden gebruikt om aantekeningen van uiteenlopende aard op
. in te vuIlen en kunnen" dan ook in meervoud in' het dossier worden opgeno

men. Gestreefd wordt het dossier als teamdossier te laten functioneren en dus
toegankelijk te laten zijn voor alle betrokken disciplines. Hierbij wordt ge
dacht aan interne distributie van gegevens en centrale opslag van het dossier.

Als vervolg op de ontwikkeling van het registratiesysteem is nu de aandacht
gericht op de evaluatie en bijstelling van het registratiesysteem in de revalida
tiepraktijk. Aan de hand van een inventarisatie van de ervaringen met het
invullen van het registratiesysteem (interne toetsing) kan in eerste aanleg
inzicht verkregen worden in de practische haalbaarheid en -bruikbaarheid van
het systeem in de revalidatiepraktijk. Het wordt eveneens zinvol geacht het
systeem te onderwerpen aan een toetsing van grotere omvang.

Derhalve wordt de interne toetsing nu uitgebreid met een brede inventarisatie
van reacties op het registratiesysteem, aan de hand van deze enquate. Ge
vraagd wordt kritisch te kijken naar de inhoud, vorm en de opzet van het
registratiesysteem en vervolgens een mening te formuleren over de practische
uitvoerbaarheid en toepasbaarheid ervan. De enquate wordt afgesloten met
een aantal stellingen waarop een reactie wordt gevraagd.

Ik verzoek U of een van Uw collega's de enquete " Een registratiesysteem
voor de beenamputatiegroep " binnen Uw centrum te distribueren onder de
betrokken disciplines waar dit registratiesysteem voor is opgezet: het revali
datiebehandelteam voor de beenamputatiepatient. Op telefonisch verzoek zijn
meerdere exemplaren verkrijgbaar.

De enquate is verstuurd naar revalidatiecentra en revalidatie-afdelingen van
ziekenhuizen. De VRIN beeft voor de revalidatie-centra de enquate voorzien
van een aanbevelingsbrief. Hierbij wil ik ook de revalidatie-artsen van de
ziekenhuizen kennis geven van de aanbevelingsbrief van de VRIN.

Half augustus wordt aangevangen met de verwerking van de gegevens voort
komend uit deze enquete. Ik zal U vervolgens zo spoedig mogelijk op de
hoogte stellen van de resultaten.

Vertrouwend op Uw mC?-dewerking, teken ik met vriendelijke groet,

/~/~
·'·v '. / .../ ,.

Drs. E.W:c:M:. Simons
Technische Universiteit Eindhoven
Buro BMGT
Postbus 513
5600 MB Eindhoven

Bijlagen: • copie aanbevelingsbrief VRIN
• enquateformulier (BMGT/89.364)
• registratiesysteem (BMGT/89.026/c)
• retourenveloppe.

Biomedische en Gezondheidstechnologie



BUIAGE 5: Enqueteformulier (BMGT/89364)

Naam en functie
Instelling
Adres
Postcode en plaats _

1

TV Eindhoven
BMGT/es/es/89.364
juli 1989

BIOMEDISCHE EN GEZONDHEIDSTECHNOLOGIE

Enquete " Een registratiesysteem voor de beenamputatiegroep "

VRAGEN:
Inhoud
1. Vindt U de inhoud van het registratiesysteem voor de beschrijving van het

revalidatieproces
[ ] volledig
[] ruim voldoende
[ ] voldoende
[] onvoldoende
[] zeer gebrekkig
toelichting _

2. De registratie is ingedeeld in een aantal fasen en momenten (zoals de
observatiefase en het ontslagmoment) en voor iedere fase c.q. moment zijn de
bijbehorende items verzameld. Zijn er items te noemen die ontbreken,
onvolledig zijn, onvoldoende onder de aandacht komen, ongewenst zijn in de
registratie etc.? Zo ja, bij welke fase c.q. moment dienen die dan geplaatst te
worden?

Vorm
3. Sluit de wijze waarop de items in de registratie ingevuld dienen te worden aan

bij de wijze waarop U in de praktijk Uw waarnemingen verricht?
[ ] ja
[] nee, naar mijn mening moeten de volgende items veranderd worden en weI

op deze manier:
itemomschrijving + paginanr. vorm
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Opzet
4. De registratie is in eerste instantie zoveel mogelijk als een procesbeschrijving

opgezet. Iedere fase of moment is gekoppeld aan een bepaalde periode. Komen
de beschreven momenten en perioden overeen methet werkelijke verloop in het
revalidatieproces in Uw praktijk?

5. De verdeling van taken tussen de teamleden is open gelaten; acht U dit
wenselijk of denkt U dat een onderverdeling van items naar disciplines
noodzakelijk is? Waarom?

Uitvoerbaarheid
6. Wat is Uw mening over de practische uitvoerbaarheid van het registreren met dit

systeem?

7. Gestreefd wordt het dossier als gezamelijk teamdossier te laten functioneren en
dus toegankelijk te laten zijn voor alle betrokken disciplines. Hierbij wordt
gedacht aan interne distributie van gegevens en een centrale opslag van het
dossier. Is dit binnen Uw organisatie te verwezenlijken?
[ ] ja, [ ] nee,
toelichting

Toepasbaarheid
8. Voor welke doeleinden zou U het registratiesysteem willen c.q. kunnen

gebruiken (bv. automatisering en vergelijkend onderzoek) en hoe denkt U over
de toepassing van het systeem in Uw werksituatie?
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9. Heeft U reeds ervaring opgedaan met een (soortgelijk) registratiesysteem, dan
weI kennis van ontwikkelingen in die trend?

Heeft U interesse in meer informatie over dit registratiesysteem?
[ ] nee [ ] ja, te weten:

Naam + functie _
Instelling
Postadres
Telefoonnr. _

Opmerkingen/commentaar:

STEUlNGEN:
~ Teneinde het invoeren van registratiesystemen te doen slagen kan niet worden

volstaan met het nastreven van lange-termijn doelen, doch dient het systeem
direct in een aantal behoeften van de behandelaars te voorzien (Jaspers, 1988).

~ Een registratiesysteem dient in de werkorganisatie te worden getoetst alvorens
kan worden overgegaan tot de automatisering van de desbetreffende
gegevensbestanden.

~ Ieder mens is uniek; Iedere standaardisering is algemeen; Het unieke met het
algemene verenigen vereist een vergaand compromis.

Indien U vragen heeft met betrekking tot deze enquete, ben ik graag bereid deze te
beantwoorden. Met het oog op een spoedige verwerking van de gegevens, zou ik Uw
reactie graag v66r maandag 14 augustus a.s. tegemoet zien. Indien dat voor U niet
haalbaar is, wilt U dit enqueteformulier dan op een zo kort mogelijke termijn alsnog
terugzenden. Met dank voor Uw medewerking, Drs. E.W.C.M. Simons.
TV Eindhoven/Buro BMGT, Postbus 513, 5600 MB Eindhoven, 040-472008.



BULAGE 6: Deelnemers enquete

• Ben registratiesysteem voor de beenamputatiegroep • juli 1989

Revalidatiecentra

Kinder Revalidatiecentrum Franciscusoord

Revalidatiegeneeskunde Zeeland (revalidatiecentrum Goes)

Militair Revalidatiecentrum Aardenburg

Revalidatiecentrum De Trappenberg

Revalidatiecentrum de Kastanjehof

Kinder Revalidatiecentrum Charlotte-Oord

Stichting Revalidatiecentrum Breda

Revalidatiecentrum het Roessingh

Stichting Revalidatie Voorzieningen Friesland (Lyndensteyn)

Stichting Revalidatie Voorzieningen Friesland

Revalidatiecentrum Heliomare

Revalidatiecentrum de Hoogstraat

Ziekenhuizen

S1. Sint Antonius Ziekenhuis

Schieland Ziekenhuis

Academisch Ziekenhuis Maastricht

Academisch Medisch Centrum

S1. Ziekenhuis Lievensberg

Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit

Ziekenhuis Bethesda

Valkenburg

Goes

Doom

Huizen

Apeldoom

Tilburg

Breda

Enschede

Beetsterzwaag

Leeuwarden

Wijk aan Zee

Utrecht

Nieuwegein

Schiedam

Maastricht

Amsterdam

Bergen op Zoom

Amsterdam

Hoogeveen
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