
7NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR OEFENTHERAPIE  |  NUMMER 1  |  DECEMBER 2022

WETENSCHAP EN PRAKTIJK | VAKINFORMATIE 

Feedback voor 
oefentherapeuten: 
leren van je eigen zorgdata 
De laatste jaren wordt er ook in de gezondheidszorg steeds meer digitale data 
beschikbaar gemaakt, zoals data uit het elektronische patiëntendossier (EPD). 
Dergelij ke data kunnen worden gebruikt voor wetenschappelij k onderzoek én 
om de kwaliteit van de door zorgprofessionals geleverde zorg te verbeteren. 
Als oefentherapeut is het mogelij k om data aan te leveren voor de Landelij ke 
Database Oefentherapie (LDO) en op basis van die data je eigen zorg te evalueren.

VvOCM zag al vroeg de waarde in van zorgdata 
en ontwikkelde daarom vij f jaar geleden de 
Landelij ke Database Oefentherapie (LDO). 
Het Nivel (Nederlands Instituut voor 

Onderzoek van de Gezondheidszorg) verzamelt in 
opdracht van VvOCM data over oefentherapeutische 
zorg voor deze registratie. De LDO geeft deelnemers 
inzicht in hun eigen data en in de landelij ke cij fers. 
Zo kun je een benchmark doen. Daarnaast helpt de 
LDO ook om het vak van de oefentherapeut  beter te 
kunnen profi leren en onderbouwen.

Indicatoren voor zorgevaluatie
De indicatoren die de LDO momenteel gebruikt, zij n 
vij f jaar geleden gekozen door de beleidsmedewerkers 
van VvOCM en onderzoekers van het Nivel. Het zij n 
indicatoren als: gemiddelde behandelfrequentie, 
aantal patiënten per maand, VAS-p uitkomsten, 
gemiddelde leeftij d en geslacht van cliënten. Tot nu 
toe was nog niet onderzocht welke indicatoren 
oefentherapeuten graag zouden willen kunnen 
gebruiken om hun eigen zorg te evalueren. Daarom 
deden we onderzoek naar de informatiebehoeften 
van de oefentherapeuten. We brachten in kaart welke 
indicatoren oefentherapeuten willen gebruiken om 
hun zorg te evalueren op basis van hun zorgdata.

Onderzoeksopzet
Door het invullen van een vragenlij st konden alle 
oefentherapeuten die lid zij n van VvOCM bij dragen 
aan het onderzoek. De vragenlij st bevatte 47 
indicatoren, geselecteerd op basis van wetenschap-
pelij ke literatuur en met hulp van de onderzoekers 
van het Nivel en beleidsmedewerkers van VvOCM. 
We vroegen de respondenten om voor elke indicator 
op een zes-puntschaal aan te geven hoe belangrij k zij  
die indicator vinden voor het evalueren van hun eigen 

zorg. De vragenlij st is vooraf getoetst in een focus-
groep, waarbij  oefentherapeuten onder leiding van 
VvOCM-beleidsmedewerkers en Nivel- onderzoekers 
met elkaar in gesprek gingen over de vragenlij st. In 
februari 2021 verscheen de eerste uitnodiging voor 
het invullen van de vragenlij st in de digitale 
VvOCM-nieuwsbrief.

Resultaten
De vragenlij st is door 96 oefentherapeuten ingevuld. 
Dit is circa 5,6% van de 1.700 VvOCM-leden. 34 
respondenten (35,4%) waren al aangesloten bij  de 
LDO. Zie Tabel 1 voor verdere specifi catie van de 
respondenten. 
Om alle indicatoren te analyseren, werden deze eerst 
in drie categorieën opgesplitst: patiëntvariabelen 
(zoals gezondheidsvaardigheden, werkverzuim en 
gebruik van medicatie), behandelvariabelen (zoals 
gemiddelde behandelfrequentie, DTO of verwij zing, 
aantal patiënten per aandoening) en klinimetrie 
(zoals de Nij meegse Hyperventilatie Lij st, de PSK en 
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Tabel 1. Therapeut karakteristieken
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de VAS-p). Per variabele kon men in de vragenlij st 
aangeven of zij  deze ‘erg belangrij k’, ‘belangrij k’, 
‘enigszins belangrij k’, ‘enigszins onbelangrij k’, 
‘onbelangrij k’ of ‘erg onbelangrij k’ vonden. De eerste 
drie positieve antwoordopties werden beschouwd 
als een positieve houding ten aanzien van het gebruik 
van die variabele bij  het evalueren van zorg. Als voor 
een variabele 50% of meer van de antwoorden 
positief was gescoord, werd deze geïncludeerd als 
‘variabele die de oefentherapeut zou willen inzien in 
de LDO’. Dit was het geval bij  41 van de 47 indicatoren. 
Van deze 41 indicatoren waren er toen het onderzoek 
plaatsvond elf beschikbaar in de LDO. Van de zes 
indicatoren waarop niet 50% of meer positief 
gescoord werd, zij n er vij f klinimetrische variabelen. 
Let wel, de klinimetrische variabelen zij n met 
verschillende aantallen berekend omdat men hier 

ook voor de optie ‘niet van toepassing’ kon kiezen. 
Omdat er geen inzicht is in waarom een therapeut 
voor ‘niet van toepassing’ kiest, is het lastig te 
interpreteren of en welke klinimetrische variabelen 
meegenomen zouden moeten worden in de LDO (zie 
Tabellen 2, 3 en 4).
Daarnaast keken we in dit onderzoek ook naar wat de 
oefentherapeuten vonden van het ontvangen van 
feedback op hun handelen en het verbeteren van de 
door hen geleverde zorg. We namen hiervoor extra 
vragen op die ook beantwoord moesten worden via de 
zes-puntschaal. Een positieve houding werd op dezelfde 
manier gescoord als eerder beschreven bij  de andere 
indicatoren. 88% van de respondenten gaf aan positief 
te staan tegenover het verbeteren van de door hen 
geleverde zorg. 78% gaf aan het belangrij k te vinden om 
feedback te ontvangen over de door hen geleverde zorg.

Tabel 2. Verdeling van antwoorden patiëntvariabelen 

Tabel 3. Verdeling van antwoorden behandelvariabelen
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Wat kunnen we doen met 
deze uitkomsten? 
De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat de 
LDO momenteel beperkt voorziet in de indicatoren 
die oefentherapeuten zouden willen kunnen gebruiken. 
Voor een deel is dit momenteel ook niet direct 
mogelij k omdat de verschillende EPD’s waar oefen-
therapeuten mee werken ook niet alle indicatoren 
vastlegt die men als therapeut terug wil zien in de 
LDO. Een eerste stap zou dus kunnen zij n dat er 
gekeken wordt welke indicatoren nog verder 
opgenomen kunnen worden in de LDO, kij kend naar 
de mogelij kheden in de EPD’s. Ook kan er gekeken 
worden naar andere oorzaken die bij dragen aan 
ontbrekende indicatoren in de LDO. 
We willen wel opmerken dat er met voorzichtigheid 
moet worden omgegaan met de uitkomsten van dit 
onderzoek. Zo omvat het aantal respondenten maar 
een klein deel van alle oefentherapeuten die lid zij n 
van de VvOCM en kunnen de uitkomsten van dit 
onderzoek dus niet gegeneraliseerd worden voor alle 
oefentherapeuten. Ook is onder respondenten de ene 

oefentherapiespecialisatie meer vertegenwoordigd 
dan de andere. Het is bij voorbeeld aannemelij k dat 
een oefentherapeut die werkt in de ouderenzorg 
andere informatiebehoeften heeft dan een oefen-
therapeut die werkt met kinderen.

Conclusie
Samenvattend kunnen we stellen dat het onderzoek 
laat zien dat de oefentherapeuten die de vragenlij st 
hebben invulden graag veel informatie zouden willen 
inzien over de door hen geleverde zorg. Op basis van 
een breder scala aan indicatoren kunnen zij  dan 
kij ken waar zij  goed in zij n en waar hun zorg nog 
verder kan worden geoptimaliseerd. Door nog meer 
te leren van onze zorgdata, kunnen wij  als zorgprofes-
sionals de kwaliteit van zorg nog verder verbeteren. 
Daarom is VvOCM in contact met het Nivel om de 
uitkomsten van dit onderzoek verder te bespreken.

Meer weten over de LDO? Op de VvOCM-website vind 
je meer informatie en kun je je aanmelden om mee te 
doen. Wil je het volledige artikel lezen? Klik dan hier.  

Tabel 4. Verdeling van antwoorden klinimetrie


