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inleiding

De heer K. had een amputatie van de duim, wijsvinger en 
middelvinger van de linkerhand als gevolg van vuurwerklet-
sel. Enkele maanden na het letsel was een teen-duimtrans-
plantatie één van de opties die door de handchirurg werd 
voorgesteld. Alvorens tot definitieve besluitvorming en plan-
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ren zou onderdeel moeten zijn van toekomstig onderzoek. 
Hierin ligt waarschijnlijk de meeste winst om de uitkomst 
na distale radiusfractuurchirurgie te verbeteren. 
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dering worden onderscheiden. Een bottum-upbenadering 
wordt vaak toegepast tijdens de eerste weken na een hand-
trauma of chirurgische ingreep en deze benadering is ge-
baseerd op een biomechanisch referentiekader. De focus is 
primair gericht op het verminderen van de stoornissen in 
de structuren en functies van de hand. Enkele weken na een 
handtrauma of chirurgische ingreep wordt de top-downbe-
nadering belangrijker. Deze benadering richt zich op wat ie-
mand als betekenisvol ervaart (‘occupation-based’). De hand-
ergotherapeut en de patiënt bepalen samen welke aspecten 
van de dagelijkse (zelfverzorgings-, huishoudelijke, werk- of 
hobbygerelateerde) bezigheden aandacht vereisen en welke 
interventie gewenst is (shared-decision making). 

de international ClassifiCation of funCtio-
ning, disaBilitY and health (iCf)
De ICF gebruikt een multidisciplinaire en internationale 
uniforme taal en wordt daarom als conceptuele basis ge-
bruikt voor de definitie en evaluatie van de gevolgen van 
handcondities. Omdat het ICF-domein 'activiteiten en par-
ticipatie' twee constructen bevat, zijn voor elk construct 
andere instrumenten nodig. Voor dit ICF-domein richt het 
HandArt-project zich alleen op instrumenten om activiteiten 
te evalueren.

het handart-projeCt

De doelstelling van dit onderzoeksproject was het bereiken 
van consensus over welke meetinstrumenten het beste ge-
bruikt kunnen worden voor de evaluatie van stoornissen en 
beperkingen bij patiënten met handcondities. Het project 
HandART bestaat uit een aantal voorbereidende studies (li-
teratuurstudies, ICF Core Set-studies, COPM-validatiestu-
die) en de Delphi-consensusstudie.

literatuuronderzoek

inventarisatie van instrumenten

Allereerst is een literatuurstudie uitgevoerd naar de beschik-
bare instrumenten die (beperking in) activiteiten evalueren 
bij mensen met handcondities. Van de 72 geïdentificeerde 
instrumenten voldeden 23 instrumenten aan 4 vooraf gede-
finieerde selectiecriteria. De 23 geselecteerde instrumenten 
werden vervolgens geclassificeerd. Wat betreft de evaluatie 
van activiteiten werden de volgende soort items onderschei-
den: (a) (nauwkeurig) gebruik van arm en hand (basisvaar-
digheden, bijvoorbeeld: reiken, grijpen, en oppakken); (b) 
enkelvoudige taken (bijvoorbeeld: schrijven van een zin, in-
schenken van een glas water, strikken van veters); en (c) de 
activiteiten van het dagelijks leven (bijvoorbeeld: sturen van 
een brief, maken van het ontbijt, wassen en aankleden).

klinimetrisChe revieW

Middels een systematische review werden de klinimetrische 
eigenschappen beschreven van de 23 geselecteerde instru-
menten die activiteiten (beperkingen) evalueren. Vervolgens 
werden deze klinimetrische eigenschappen geëvalueerd met 
behulp van breed geaccepteerde kwaliteitscriteria. Op basis 
van 54 publicaties werden deze instrumenten opnieuw be-
oordeeld en gecategoriseerd als: a) pegboard-testen die het 

ning van de operatie over te gaan, werd de heer K. verwezen 
naar een ergotherapeut/handtherapeut voor een functionele 
evaluatie. Naast het meten van functies (stoornissen) evalu-
eerde de handtherapeut de functionele mogelijkheden van 
de patiënt en de ervaren beperkingen in activiteiten, evenals 
de esthetische aspecten en zijn persoonlijke wensen en be-
hoeften. Deze functionele evaluatie maakte duidelijk dat de 
heer K. nauwelijks beperkingen in activiteiten of participatie-
problemen ondervond. Zo was hij in staat om zijn aangedane 
hand te gebruiken voor schrijven, basketballen en technisch 
tekenen. Sterker nog, hij vond zijn hand zeer functioneel, 
omdat hij thuis drinkglazen makkelijker kon afdrogen en 
eenvoudiger defecte onderdelen van zijn auto kon bereiken 
dan vóór het letsel. Samen met zijn handtherapeut besloot 
hij dat een teen-duimtransplantatie niet geïndiceerd was.

Bovenstaande casus roept een belangrijke vraag op, te weten: 
“Zou de heer K. tot dezelfde conclusie zijn gekomen als de 
functionele evaluatie door een andere ergotherapeut/hand-
therapeut was uitgevoerd?” Zou deze ergotherapeut/hand-
therapeut dezelfde instrumenten gebruikt hebben? 
Ondanks dat handtherapeuten de noodzaak ervaren van een 
consensus en er een aantal belangrijke initiatieven geweest 
zijn om een (diagnosespecifieke) set van instrumenten sa-
men te stellen, werd geen consensus bereikt. Dit gebrek aan 
standaardisatie veroorzaakt ongewenste variatie in de klini-
sche praktijk en leidt waarschijnlijk ook tot een hoger risico 
op (kosten-)ineffectieve interventies bij patiënten met hand-
condities. 
Maar welke instrumenten zijn relevant voor de beoordeling 
van functies, activiteiten en participatie bij patiënten met 
handcondities en welke instrumenten moeten worden ge-
bruikt voor de shared-decision making of voor de evaluatie 
van het effect van interventies?

handletsels en handaandoeningen 
(handCondities)
De hand heeft een unieke en complexe anatomie en functie. 
De prevalentie van handcondities is in Nederland naar schat-
ting meer dan 10% van de bevolking. Vooral handletsels ko-
men veel voor en zijn goed voor bijna 20% van alle bezoeken 
aan de SEH's van de ziekenhuizen. Daarnaast zien handchi-
rurgen en handtherapeuten regelmatig mensen met perifere 
aandoeningen zoals de ziekte van Dupuytren, osteoarthritis, 
artrose of peesontstekingen. Handcondities hebben invloed 
op de fysieke, functionele en geestelijke gezondheid en kun-
nen een grote impact hebben op de uitvoering van de per-
soonlijke dagelijkse activiteiten op het gebied van zelfzorg/
wonen, werk, huishouden en vrije tijd. Dit leidt enerzijds tot 
hoge kosten in de gezondheidszorg en anderzijds tot kosten 
in verband met (tijdelijk) verlies van productiviteit. Vanwege 
de complexiteit van de zorg en de grote impact op het func-
tioneren van mensen is een gespecialiseerde medische en 
paramedische behandeling vereist.

Bottom-up- en top-doWnBenadering

Bij de evaluatie en behandeling van mensen met handcon-
dities kan een bottum-upbenadering en een top-downbena-
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disciplinaire beoordeling rekening gehouden moet worden; 
- een beknopte ICF Core Set voor handcondities (BICF-CS), 
bestaande uit een selectie van 23 ICF-categorieën uit de 
uitgebreide ICF Core Set, die beoordeeld zouden moeten 
worden bij elke persoon met een handconditie, ongeacht de 
setting van de gezondheidszorginstelling of het aantal be-
trokken zorgverleners. 

Welk instrument meet Welke iCf-Categorie?
De resultaten van een inhoudsanalyse van 46 binnen hand-
chirurgie en handtherapie bekende evaluatie-instrumenten, 
laten zien dat 19 van de 23 categorieën van de BICF-CS kon-
den worden gelinkt.

Copm-validatiestudie

Bij persoonsgerichte zorg is het van belang dat evaluatie-
instrumenten uitkomsten meten die betekenisvol zijn voor 
mensen. Vanwege het feit dat de meest gebruikte evaluatie-
instrumenten hierin tekortschieten, is de validiteit van de 
‘Canadian Occupational Performance Measure’ (COPM) 
bij handcondities onderzocht. De constructvaliditeit van de 
COPM in relatie tot de DASH en MHQ is onderzocht bij per-
sonen met een buigpeesletsel, strekpeesletsel, of de ziekte 
van Dupuytren. 
Conform de hypothese blijken de COPM-scores, als ge-
volg van de persoonsgerichte oriëntatie van dit instrument, 
slechts matig te correleren met de totaalscores van de DASH 
en de MHQ (tabel 1). De correlatie tussen de DASH en MHQ 
was hoger (rp >0,60) dan de correlatie tussen de COPM-uit-
voeringsscore en de DASH of de MHQ (rp <0,51). 

Er werd, eveneens in lijn met de verwachting, slechts een 
zwakke correlatie gevonden tussen de COPM, DASH en 
MHQ enerzijds en handfunctiestoornissen anderzijds 
(rp <0,46). 
Aanvullend is de mate van overeenstemming bepaald tussen 
de beperkingen die patiënten zelf op een open vraag als ant-
woord gaven en de antwoorden op de drie vragenlijsten. De 
mate van overeenstemming was voor de COPM 24% hoger 
dan voor de DASH, en was voor de DASH 17% hoger dan 
voor de MHQ.  

De resultaten van deze studie ondersteunen de veronderstel-
ling dat de COPM additionele informatie geeft over beper-

nauwkeurig gebruik van de hand meten; b) instrumenten 
die het nauwkeurig gebruik van de hand meten door het op-
pakken, manipuleren, en plaatsen van verschillende objec-
ten; c) instrumenten die enkelvoudige taken (en het nauw-
keurig gebruik van de hand) evalueren door het scoren van 
taakuitvoering; en d) vragenlijsten. Geen van de instrumen-
ten had een positieve waardering voor alle klinimetrische 
eigenschappen. Het was op basis van de literatuur dus niet 
mogelijk te bepalen welke instrumenten gebruikt zouden 
moeten worden.

iCf Core set voor handCondities

literatuurstudie

Om te komen tot een ICF Core Set voor handcondities is 
een systematische review uitgevoerd. Deze studie omvat 
drie stappen: stap 1 betreft de selectie van de gepubliceerde 
studies over handcondities; stap 2 betreft de extractie van 
patiëntgerapporteerde en behandelaargerapporteerde uit-
komstmaten uit de geselecteerde studies; stap 3 betreft een 
analyse van de inhoud van deze geselecteerde uitkomstma-
ten waarbij de ICF het referentiekader vormde. Uitkomst-
maten werden eerst gecategoriseerd en vervolgens werd elk 
onderdeel van de uitkomstmaten gekoppeld aan de ICF. Het 
meest gerapporteerde instrument was de DASH. De func-
ties die het meest onderzocht werden waren: gewrichtsmo-
biliteit (‘range of motion’), pijn, sensibiliteit, en knijp- of 
grijpkracht. Aanvullend werden andere gerapporteerde re-
sultaten, zoals zenuw-re-innervatie en spieratrofie, uit de 
studies geëxtraheerd.
Het grote aantal verschillende categorieën van de ICF 
(n=127) weerspiegelde de impact van de handaandoenin-
gen op de gezondheid van een persoon. 48 ICF-categorieën 
(38%) waren gerelateerd aan het ICF-domein 'Activiteiten en 
Participatie'. 

internationale ConsensusConferentie

Volgend op deze review is een internationale consensus-
conferentie georganiseerd voor de ontwikkeling van de ICF 
Core Sets voor handcondities. Hieraan namen 23 deskundi-
gen vanuit verschillende disciplines uit 22 landen deel. Alle 
werelddelen waren vertegenwoordigd. Uiteindelijk werden 
twee ICF Core Sets ontwikkeld: 
- een uitgebreide ICF Core Set voor handcondities bestaande 
uit 117 ICF-categorieën, waarmee in een uitgebreide, multi-

Tabel 1 . Pearson Product Correlations tussen de assessments per diagnose en voor de totale groep.

population N
COPM-P - 

DASH N
COPM-P - 

MHQ N
COPM-S - 

DASH N
COPM-S - 

MHQ N
DASH - 
MHQ

Flexor tendon injury 41 -.506** 41 .496
** 41 -.621

** 41 .602
** 43 -.625

**

Extensor tendon injury 6 .084 6 -.251 6 .064 6 .083 8 -.831
*

Dupuytren’s disease 16 -.137 16 .169 16 -.352 16 .606
* 21 -.621

**

Total 63 -.447
** 63 .419

** 63 -.579
** 63 .593

** 72 -.744
**

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed); **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
COPM-P: Canadian Occupational Performance Measure-Performance; COPM-S: Canadian Occupational Performance Measure-
Satisfaction; DASH: Disabilities of Arm, Shoulder and Hand questionnaire; MHQ : Michigan Hand Outcomes Questionnaire 
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Tabel 2. Geselecteerde instrumenten gerelateerd aan de voorgeselecteerde ICF-categorieën. 

ICF codes b265& 
b270

b280 b710 b730 d230 d430 d440 d445 d5 d6 d7 d840-
d859

Should this category be 
assessed? (Yes/No (%))

Yes1

(91%)

Yes1

(100%)

Yes1

(100%)

Yes1

(100%)

Yes1

(81%)

Yes1

(90%)

Yes1

(100%)

Yes1

(100%)

Yes1

(95%)

Yes1

(100%)

Yes1

(80%)

Yes1

(90%)

Instruments measuring body functions

STI X2

SWMT X2

Static Two-Point Discrimina-
tion Test 50%

Locognosia test 36% 
yes

Visual Analogue Scale (VAS) X2

Goniometer X2

Jamar Dynamometer X2

Pinch gauge device X2

Pegboard Tests

Nine Hole Pegboard Test 37% 
yes

Purdue Pegboard Test 59% 
yes

Instruments measuring only fine hand use by picking up, manipulating and placing different objects

None

Instruments measuring single tasks (and fine hand use) by scoring executed tasks

Jebsen Taylor Hand 
Function test x x

31% 
yes

x

Sollerman Hand Function 
Test x x

69% 
yes

x

Questionnaires

Cold Intolerance Symptom 
Severity Questionnaire 
(CISS)

X x x x x x x

COPM ?
4% 
yes

X2

?
23% 
yes

X

DASH

x x x x X X x X2

?
46% 
yes

X
?

46% 
yes

X2

Both COPM and DASH 50% 31%

PRWHE

x x x
?

73% 
no

x x x

1  Confirmed to be important based on ≥75% agreement in the first round
2 Selected based on ≥75% agreement in the first round
X  Selected based on ≥ 75% agreement after three rounds
x  Not selected based on >75% agreement, but linked to this ICF category 
?  No agreement
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om de categorie 'Tastfunctie' en 'Sensorische functies ge-
relateerd aan temperatuur en andere stimuli' (ICF b265 
en b270) te evalueren; de Visuele Analoge Schaal voor pijn 
(VAS) om 'Sensatie van de pijn' (ICF b280) te evalueren; 
de goniometer om 'Mobiliteit van gewrichtsfuncties' te be-
oordelen (ICF b710); de Jamar Dynamometer en het Pinch 
Gauge apparaat om 'Spierkracht' (ICF b730) te evalueren; en 
de COPM en de DASH om andere ICF-categorieën (d230, 
d430, d445, d6, d840 tot d859) te evalueren. Voor 39 instru-
menten was overeenstemming dat deze zeker niet geselec-
teerd moeten worden.

Over enkele instrumenten heeft men, zoals in tabel 2 te zien 
is, geen overeenstemming bereikt, namelijk over de locogno-
sietest, de statische tweepuntsdiscriminatortest (2PD-S), de 
‘Nine-Hole Peg Test’ (NHPT) of ‘Purdue Pegboard Test’ 
(PPT), de ‘Jebsen-Taylor Test of Hand Function’ (JTHF) of 
de ‘Sollerman Hand Function Test’ (SHFT)  .

Ten aanzien van de diagnosespecifieke sets lijkt grotendeels 
consensus bereikt te kunnen worden (tabel 3), maar dezelfde 
twijfel bestaat ten aanzien van de NHP/PPT en de JTHT/
SHFT. Ook zijn in deze pilot de meningen verdeeld over het 
wel of niet selecteren van de COPM. Voor de handconditie 
flexorpeesletsel zonder en met zenuwbeschadiging, werden 
respectievelijk acht en zes aanvullende instrumenten ge-
noemd door de deelnemers. Voor de ziekte van Dupuytren 
werden geen extra instrumenten vermeld.
 
algemene disCussie en aanBevelingen

Dit promotieonderzoek bestond uit een aantal voorbereiden-
de studies en een Delphi-studie. Het doel van het HandART-
project was om te bepalen welke domeinen en categorieën 
van de ICF van belang zijn om te evalueren bij mensen met 
een handletsel of handaandoening, en om consensus te be-
reiken over welke instrumenten gebruikt kunnen worden 
om deze ICF-componenten te evalueren

ondersteunen de resultaten van het hand-
art-projeCt, inClusief het geBruik van de 
Copm, 'CliëntgeriChte' zorg in de handthe-
rapie?
Om het proces van de functionele evaluatie en besluitvor-
ming in een multidisciplinair team te structureren werd bij 
aanvang van dit project een stroomschema opgesteld.* 

*  Het stroomschema waarnaar verwezen wordt en dat 
in de discussie in het proefschrift is geplaatst, is eer-
der gepubliceerd:

  Ven van de-Stevens, Lucelle and Corstens-Mignot, 
Madeleine. SEAH, deel 3: stand van zaken. Ont-
wikkeling 'Standaaard Ergotherapie Assessment 
bij Handfunctiestoornissen'. Ned Tijdschr Ergo-
therapie 2004;32(3):104-14.

Het stroomschema bestaat uit twee delen. Het eerste deel 
toont de functionele evaluatie die uitgevoerd wordt door de 

kingen in activiteiten in vergelijking met gevestigde patiënt-
gerapporteerde meetinstrumenten met vooraf gedefinieerde 
items, zoals de DASH en de MHQ, bij personen met buig-
peesletsel, strekpeesletsel, of de ziekte van Dupuytren en dat 
de COPM tevens persoongecentreerde zorg ondersteunt.

handart delphi-studie

De HandART Delphi-studie is gericht op het bereiken van 
consensus over welke instrumenten moeten worden ge-
bruikt voor de functionele evaluatie van patiënten met 
handaandoeningen. Experts van de nationale verenigingen 
voor handtherapie, handchirurgie, en revalidatiegeneeskun-
de in Europa namen hieraan deel. 

methode 
Voor de Delphi-studie werden 13 van de 23 BICF-CS-cate-
gorieën voorgeselecteerd betreffende Lichaamsfuncties en 
Activiteiten. Hiervoor werden per categorie alle beschikbare 
instrumenten gepresenteerd, gebaseerd op de resultaten van 
de voorbereidende studies. In de eerste ronde werd de deel-
nemers voor elke categorie gevraagd of deze categorie zou 
moeten worden geëvalueerd en tevens voor elk instrument 
of dit voor die specifieke categorie zou moeten worden ge-
selecteerd in een basisset van instrumenten. De resultaten 
werden gebruikt om, volgens opgestelde regels, de vragen 
voor de tweede respectievelijk derde ronde te formuleren. In 
totaal zijn 3 Delphi-rondes uitgevoerd.

diagnosespeCifieke set van instrumenten

Uitgaande van de HandART-basisset van instrumenten, 
zou een volgende stap zijn het ontwikkelen van diagno-
sespecifieke sets van instrumenten. Aan het einde van de 
derde Delphi-ronde werden, als een pilot, stellingen gefor-
muleerd voor twee verschillende handcondities, te weten 
flexorpeesletsel (met en zonder zenuwbeschadiging) en de 
ziekte van Dupuytren. Deze handcondities waren ook aan-
wezig in de COPM-validitatiestudie. Voor elke handconditie 
werd gevraagd aan de deelnemers welk instrument van de 
HandART-basisset van instrumenten gebruikt moet worden 
op enig moment in de revalidatieperiode. Daarnaast zijn de 
deelnemers gevraagd of er diagnosespecifieke instrumenten 
moeten worden toegevoegd.

resultaten van de handart delphi-studie

In totaal namen dertig experts deel aan de Delphi-studie. 
De groep bestond uit tien ET/HT's, negen FT/HT's, twee 
ET&FT/HT's, zes handchirurgen, en drie revalidatieartsen. 
In elk van de drie rondes was het responsepercentage hoog 
en varieerde van 90 tot 93%. 
In de eerste ronde werden alle dertien vooraf geselecteerde 
ICF-categorieën als relevant beschouwd door de deelnemers. 
Na drie rondes werd, gebaseerd op minimaal 75% overeen-
komst, voor negen categorieën consensus bereikt over welke 
evaluatie-instrumenten gebruikt zouden moeten worden 
bij mensen met handaandoeningen. De geselecteerde in-
strumenten waren: de Shape Textuur Identificatietest (STI), 
de Semmes Weinstein Monofilamenten Test (SWMT), en 
de ‘Cold Intolerance Symptom Severity’ vragenlijst (CISS) 
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kan verduidelijken of en in welke mate beperkingen worden 
veroorzaakt door specifieke functiestoornissen. Of het kan 
blijken dat de persoon alleen stoornissen ervaart zonder be-
perkingen in activiteiten (bijvoorbeeld een strekbeperking in 
een vingergewricht) en dat hij wenst om deze functiestoor-
nis te verbeteren. Door het uitvoeren en bespreken van de 
resultaten van de evaluatie van zowel activiteiten als de func-
tiestoornissen, krijgen zowel de patiënt als de chirurg en de 
therapeut inzicht in de handfunctiestoornissen in relatie tot 
mogelijke beperkingen in activiteiten én tot de persoonlijke 
behoeften. De patiënt krijgt informatie die hem in staat stelt 

handtherapeut, terwijl het tweede deel het besluitvormings-
proces illustreert en de interventies die uitgevoerd worden 
door (leden van) het multidisciplinaire team. Om de per-
soonsgerichte praktijk en de 'shared-decision making' te 
ondersteunen, is de top-down (of 'occupation-based' )-be-
nadering gevolgd, waarbij de hand-ergotherapeut en de pa-
tiënt samen bepalen welke dagelijkse problemen aandacht 
vragen, te beginnen bij de participatie. Deze top-downbena-
dering is persoonsgericht en stelt centraal wat iemand als 
betekenisvol ervaart en graag weer zou willen kunnen doen 
(met de aangedane hand). Een analyse van de activiteiten 

Tabel 3. Geselecteerde instrumenten voor twee handcondities.

Flexor Tendon Injury
Flexor Tendon Injury with 

nerve injury
m. Dupuytren

Instruments Yes,
Certainly (%)

No, not at 
all (%)

Yes,
certainly (%)

No, not at 
all (%)

Yes,
certainly (%)

No, not at 
all (%)

Shape Texture Identification Test 
(STI) X 58 42 X

Semmes Weinstein Monofilament 
Test (SWMT) / Weinstein Enhan-
ced Sensory Test (WEST)

X X 42 58

Static Two-Point Discrimination 
Test X 46 54 X

Visual Analogue Scale for Pain 
(VAS) X X X

Goniometer X X X

Jamar Dynamometer X X X

Pinch gauge device X X X

Nine Hole Pegboard Test 
OR
Purdue Pegboard Test

65 35 62 38 38 62

Jebsen Taylor Hand Function test 
OR
Sollerman Hand Function Test

42 58 38 62 35 65

Cold Intolerance Symptom Seve-
rity Questionnaire (CISS) X X 50 50

Canadian Occupational Perfor-
mance Measure (COPM) 46 54 50 50 31 69

Disabilities of the Arm, Shoulder 
and Hand Questionnaire (DASH) X X X

Should additional (diagnosis 
specific) instruments be included?

35
- tip-to-palm (2x)
-  volumemeter or 

measuring tape
-  scar measur-

ment
- PRWHE
-  Outcome Evalu-

ation
- MHQ
- Return to work
-  measurement 

gliding between 
FDS and FDP 

65 31
- tip-to-palm
-  volumemeter or 

measuring tape
-  scar measur-

ment
- PRWHE
-  Outcome Evalu-

ation
-  measurement 

gliding between 
FDS and FDP 

69 23 X

X – instrument is selected for this category based on agreement ≥ 75%
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de geldende kwaliteitscriteria. Voor specifieke handcondities 
kan het nuttig zijn om ziektespecifieke instrumenten te ont-
wikkelen of te verbeteren.
De bruikbaarheid van de HandART-basisset van instrumen-
ten dient bepaald te worden ten aanzien van bijvoorbeeld, 
de tijd en de context die nodig is om de verschillende tests 
af te nemen, de optimale timing om de test te gebruiken en 
de acceptatie van de tests door mensen met handcondities. 
Daarnaast moet de discriminerende, evaluatieve en prognos-
tische waarde van elke test worden onderzocht. Ten slotte 
moet worden vastgesteld in welke mate de HandART-basis-
set bijdraagt aan de (gedeelde) besluitvorming in de hand-
revalidatie.

ConClusie

Door het HandART-project, in het bijzonder de HandART 
Delphi-studie, is voor vier ICF-categorieën met betrekking 
tot ‘Lichaamsfuncties’ en vijf ICF-categorieën met betrek-
king tot ‘Activiteiten en Participatie’ consensus bereikt over 
welke instrumenten zouden moeten worden geselecteerd 
voor de HandART Core Set en welke instrumenten zeker 
niet geselecteerd moeten worden. De meetinstrumenten 
zijn te gebruiken in de persoonsgerichte top-downbenade-
ring van de hand-ergotherapeut en de handchirurg.
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om, samen met de chirurg en therapeut, beslissingen te ne-
men over de chirurgische en/of conservatieve interventies 
die het meest effectief tegemoet komt aan zijn behoeften en 
dit faciliteert de 'shared-decision making'. Alle instrumen-
ten die geselecteerd zijn voor de HandART-basisset kunnen 
gebruikt worden als elementen van de top-downbenadering 
en op deze manier worden beschouwd als onderdeel van de 
participatieve en persoongecentreerde zorg.

definitie van gezondheid

De visie van de Nederlandse regering over de gezondheids-
zorg is aan het veranderen. Het Zorg Instituut Nederland 
(ZIN) verwijst naar een recent gepubliceerde definitie van 
gezondheid en concludeert dat, in plaats van het behandelen 
van ziekten, meer aandacht moet worden besteed aan hoe 
mensen functioneren en op welke wijze zij in staat zijn hun 
leven te managen, ondanks de aanwezigheid van aandoenin-
gen of beperkingen. Opmerkelijk, omdat dit altijd de focus 
van ergotherapeuten is geweest. De 'core business' van ergo-
therapie is op basis van de persoonlijke wensen en behoeften 
het functioneren van personen te analyseren en verbeteren in 
dagelijkse activiteiten en maatschappelijke participatie, waar-
bij rekening wordt gehouden met het letsel of de aandoening 
en de functiestoornissen. De ergotherapeut legt de link tus-
sen zorg en welzijn, ofwel aandoening en functioneren. Dit 
is ook van toepassing op de hand-ergotherapeut, zoals be-
schreven in het 'Profiel Specialisatie Hand- ergotherapeut'. 

hoe kan 'evidenCe-Based praCtiCe' verBeterd 
Worden in de handChirurgie en de handthe-
rapie?
Het is noodzakelijk om meer onderzoek te doen om te bepa-
len welke handchirurgie en handtherapie interventies (kos-
ten)effectief zijn. Dit onderzoek moet van goede kwaliteit 
zijn en zich richten op de toegevoegde waarde van de multi-
disciplinaire behandeling van patiënten met handcondities. 
Om meta-analyses van de resultaten in vergelijkbare studies 
te faciliteren is het belangrijk dat onderzoekers dezelfde 
meetinstrumenten gebruiken voor de verschillende domei-
nen van de ICF, in het bijzonder op het niveau van 'Activitei-
ten en Participatie'. Het HandART-project is een eerste stap 
in deze richting.

aanBevelingen voor de toekomst

De HandART-basisset van evaluatie-instrumenten voor 
mensen met handcondities kan nog verder ontwikkeld wor-
den. Er moet nog worden besloten welke van de resterende 
instrumenten moeten worden geselecteerd om "nauwkeu-
rig gebruik van de hand (d440)" , "hand en arm gebruik 
(d445)", "zelfverzorging (d5)" en "tussenmenselijke inter-
acties en relaties (d7)" te evalueren, hoewel de COPM en 
DASH reeds geselecteerd zijn, en (voorlopig) voor deze twee 
laatstgenoemde categorieën gebruikt kunnen worden. 
Verder moeten instrumenten worden geselecteerd om de 
participatie te evalueren en om de resterende tien catego-
rieën van de BICF-CS voor de handcondities te evalueren.
Van de geselecteerde instrumenten moeten de meeste kli-
nimetrische eigenschappen nog worden vastgesteld volgens 
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samenvatting

Het proefschrift Clinimetrics in Hand therapy: Hand Assessment 

Recommendations for Therapy (HandART) beschrijft de weten-

schappelijke onderzoeken die zijn uitgevoerd om consensus te 

bereiken in Europa over welke instrumenten te gebruiken om 

lichaamsfuncties en activiteiten te meten bij mensen met een 

handletsel of handaandoening. Het project HandART bestaat uit 

een aantal voorbereidende studies (literatuurstudies, ICF Core Set-

studies, COPM-validatiestudie) en de Delphi-consensusstudie. 

Door het HandART-project, in het bijzonder de HandART Delphi-

studie, is voor vier ICF-categorieën met betrekking tot ‘Lichaams-

functies’ en vijf ICF-categorieën met betrekking tot ‘Activiteiten 

en Participatie’ consensus bereikt over welke instrumenten wel 

en niet geselecteerd moeten worden. De meetinstrumenten zijn 

te gebruiken in de persoonsgerichte top-downbenadering van de 

hand-ergotherapeut.

summarY

The PhD-thesis 'Clinimetrics in Hand therapy: Hand Assessment 

Recommendations for Therapy (HandART)' describes the scien-

tific studies that are conducted for the project 'HandART: Hand 

Assessment Recommendations for Therapy' to reach consensus in 

Europe on what tools should be used to assess body functions and 

activities in people with a hand injury or hand disease. The project 

HandART consists of some preliminary studies (literature studies, 

ICF Core Set studies , COPM validation study) and the Delphi 

consensus study.

As a result of the HandART project, in particularly the HandART 

Delphi study, for 4 ICF categories regarding 'body functions ' and 

5 ICF categories regarding 'Activities and Participation' consensus 

was reached on which instruments should be and definitely should 

not be selected . The instruments can be used in the person-cente-

red top-down approach of the hand-occupational therapist.
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