
 

Meetprotocol voor ergotherapeuten 

Algemene meetinstrumenten  
Zie het meetprotocol voor de algemene meetinstrumenten 

 

Beroep specifieke meetinstrumenten voor ergotherapeuten  
 
Naast de algemene meetinstrumenten die de patiënt zelf zal invullen in de app, zijn er beroep 

specifieke meetinstrumenten die worden afgenomen door ergotherapeuten of ook door de patiënt 
en/of mantelzorger worden ingevuld. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van deze 
meetinstrumenten en het tijdstip waarop deze worden afgenomen. Verderop in dit document vindt u 
een korte uitleg en een link voor ieder meetinstrument.  
 

Domein Ergotherapie 

In te vullen door Meetprotocol 

Patiënt/ 
naaste 

Ergo Intake Einde Na 12 
mnd 

Activiteiten 
Canadian Occupational 
Performance Measure (COPM)  

 X X X X1 

Functioneren 
Assessment of Motor and 

Process Skills (AMPS)*  
 X X X  

Functioneren PRPP*  X X X  

Activiteiten PRO-ergo X  X X X 

Cognitief 
functioneren 

Cognitive Complaints – 

Participation (CoCo-P) ** 
X  X X X 

*Indien de ergotherapeut niet geschoold is in AMPS, dan graag de PRPP afnemen. De ergotherapeut hoeft dus 
niet allebei in te vullen. Als de ergotherapeut in beide meetinstrument niet geschoold is, dan hoeft de 
ergotherapeut niets in te vullen. 
**Dit meetinstrument is onderverdeeld in een patiënt versie en een naaste versie, beide moeten worden 
ingevuld in app van de patiënt, het patiënten portaal.  
1 na 12 maanden wordt de COPM afgenomen door de onderzoekers in plaats van de ergotherapeut  
 

 
Activiteiten 

Canadian Occupational Performance Measure (COPM) begin ± 60 min; eind ± 15 min) 
De COPM wordt door de ergotherapeut en patiënt samen ingevuld via het portaal van de 
behandelaar, zowel aan het begin als aan het eind van de ergotherapie interventie. 12 maanden na 
de start van de ergotherapie interventie zal de onderzoeker de patiënt telefonisch vragen om de 
uitvoering en tevredenheid opnieuw te scoren voor de problemen die aan het begin van de 
interventie zijn vastgesteld. De COPM wordt gebruikt om samen behandeldoelen op te stellen. De 
belangrijkste problemen die door de patiënt worden ervaren, worden met de COPM vastgesteld. Op 
basis hiervan worden doelen opgesteld.  

 
Meetinstrument: zie website 
Toelichting: zie PDF 
Voor praktische informatie ergotherapie en COVID-19: zie website 

http://covidparamedischonderzoek.nl/pages/Meetprotocol%20algemeen_FINAL1.pdf
https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/canadian-occupational-performance-measure/
https://meetinstrumentenzorg.nl/wp-content/uploads/instrumenten/COPM-form-1.pdf
https://info.ergotherapie.nl/Overzichtcoronadocumenten


 

Functioneren 

Assessment of Motor and Process Skills (AMPS)  begin & eind: ± 60  – 120 min (afname + 
verwerking scoring) 
De AMPS is een secundaire uitkomstmaat voor het onderzoek. Afname van de AMPS (alleen indien 
de ergotherapeut hierin is geschoold) stellen wij zeer op prijs, maar dit is niet verplicht. De AMPS 
eindscore wordt aan het begin en aan het eind van de interventie ingevuld in het portaal van de 
behandelaar. 
 
De AMPS wordt gebruikt om het functioneren van de patiënt te evalueren middels observatie van 
alledaagse dagelijkse taken. Er zijn ook activiteiten opgenomen, zoals een maaltijd koken. Er wordt 
gekeken naar de mate van motorische en procesvaardigheden van het uitvoeren van een taak en of 
een taak veilig, zelfstandig en efficiënt wordt uitgevoerd. De eindscore voor motorische 
vaardigheden en voor procesvaardigheden wordt ingevuld in het portaal van de behandelaar. 
 
Meetinstrument: zie PDF 
Toelichting: zie PDF 
 
 
Functioneren 

PRPP  ± 60 – 120 min (afname + verwerking scoring)  
De PRPP is een alternatief indien de ergotherapeut niet geschoold is in de AMPS en wél geschoold is 
in de PRPP. Deze wordt in dat geval aan het begin en aan het eind van de ergotherapie interventie 
ingevuld. De PRPP is eveneens een secundaire uitkomstmaat voor het onderzoek. Afname van de 
PRPP  stellen wij zeer op prijs maar is niet verplicht. De eindscore (%) wordt door de ergotherapeut 
ingevuld in het portaal voor de behandelaar.  
 
De PRPP is een observatie instrument dat gebruikt kan worden bij verdenking op problemen van 
informatieverwerking. Routines, taken en subtaken worden in kaart gebracht aan de hand van een 
observatie van taken. Met de PRPP worden problemen in processen van informatieverwerking 
benoemd, verklaard en begrepen.  
 
PRPP staat voor: 
P: Perceive (= waarnemen) 
R: Recall (= herinneren) 
P: Plan (= plannen) 
P: Perform (= uitvoeren) 
 
Meetinstrument: zie website 

 
 
Activiteiten 

PRO-ergo  begin & eind ± 10 min 
De patiënt vult zelf de PRO-ergo vragenlijst in via het eigen patiënten portaal. Deze wordt aan het 
begin en aan het eind van de ergotherapie interventie ingevuld en na 12 maanden. De patiënt wordt 
aan het begin en vlak vóór de afronding van de ergotherapie interventie herinnerd door de 
ergotherapeut om de PRO-Ergo vragenlijst via het patiënten portaal in te vullen. Na 12 maanden 
wordt de patiënt hieraan herinnerd door de app. De onderzoeker contact met de patiënt op wanneer 
dit niet binnen een week is gedaan.  
De PRO-ergo wordt gebruikt om te meten wat de ergotherapie interventie heeft opgeleverd.  
 
Meetinstrument: zie website 

https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/assessment-of-motor-and-process-skills/
https://meetinstrumentenzorg.nl/wp-content/uploads/instrumenten/AMPS-form.pdf
https://www.prpp.nl/document/
https://info.ergotherapie.nl/openen-downloadbaar-bestand-prs/pro-ergo-vragenlijst


 

Cognitief functioneren 

Cognitive Complaints – Participation (CoCo-P)  begin & eind: ± 20 min 
De CoCo-P wordt aan het begin en aan het eind van de ergotherapie interventie en na 12 maanden 
door de patiënt ingevuld. De ergotherapeut herinnert de patiënt hieraan vóór de start van en aan het 
einde van de ergotherapie interventie. Na 12 maanden na start van de interventie wordt de patiënt 
hieraan herinnerd door de app. De onderzoeker neemt contact met de patiënt op wanneer dit niet 
binnen een week is gedaan. 
 
 
De CoCo-P Patient  
De CoCo-P wordt gebruikt om problemen vast te stellen die mogelijk ontstaan zijn op het gebied van 
cognitief functioneren. Het hebben van problemen met bijvoorbeeld het concentreren of 
onthouden, kunnen gevolgen hebben voor de dagelijkse activiteiten. Deze vragenlijst geeft inzicht in 
de klachten die een patiënt ervaart en hoe deze de uitvoering van activiteiten beïnvloedt.  
Als de patiënt het lastig vindt om de vragenlijst in te vullen, dan kan hij of zij dit samen met een 
naaste (familielid of goede vriend) doen.  
 
Meetinstrument: zie website 
 
 
CoCo-P Naaste 
De CoCo-P Naaste wordt ook aan het begin en aan het eind van de ergotherapie interventie en na 12 
maanden door de naaste ingevuld in het patiënten portaal.  
De ergotherapeut herinnert de naaste hieraan vóór de start van en aan het einde van de 
ergotherapie interventie. De naaste wordt na 12 maanden hieraan herinnerd door de app van de 
patiënt. De onderzoeker neemt contact met de naaste van de patiënt op wanneer dit niet binnen een 
week is gedaan. 
Deze vragenlijst geeft inzicht in de ervaren klachten van de naaste van cliënt. Een naaste kan zijn de 
partner, kind, ander familielid, vriend(in) of andere nauw betrokken persoon zijn.  
 
Meetinstrument: zie PDF 
 

 

https://info.ergotherapie.nl/openen-downloadbaar-bestand-prs/cognitieve-klachten-in-het-dagelijks-leven-patient
https://www.kcrutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/01/CoCo-P_Naaste_NL.pdf

