Onderzoeksbeschrijving van het Lectoraat Autonomie en Participatie
van Chronisch Zieken

Database
“Meetinstrumenten in de Zorg”
Via de link www.meetinstrumentenzorg.nl vindt u
de database met informatie over het gebruik van
meetinstrumenten in de gezondheidszorg. Via de
database worden de meetinstrumenten gratis
beschikbaar gesteld.

Onder meetinstrumenten
verstaan we:
• vragenlijsten (PROMs)
• observatielijsten
• performancetesten
• functietesten
• antropometrische
instrumenten

Achtergrond
Voor (zorg)professionals die meetinstrumenten in de dagelijkse praktijk
of in onderzoek willen gebruiken is het
vaak moeilijk om aan de instrumenten zelf te komen en aan informatie
over het gebruik. Om de beschikbaarheid van meetinstrumenten te verbeteren zijn we in 2004 begonnen
met het ontwikkelen van een database met meetinstrumenten. De
database is een initiatief van het
lectoraat Autonomie en Participatie
van Chronisch zieken, faculteit
Gezondheidszorg, Zuyd Hogeschool.
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De database bevat momenteel
informatie over meer dan 300 meetinstrumenten (vragenlijsten (PROMs),
observatie- en performancetesten).
De informatie bestaat uit een toelichtingsformulier met achtergrondinformatie over het gebruik van het
instrument en over de methodologische kwaliteit en indien vrij beschikbaar is het meetinstrument vrij te
downloaden. Er zijn momenteel in
Nederland geen vergelijkbare initiatieven. Bestaande kleinere databases
richten zich op beperkte afgebakende
sets meetinstrumenten. De database
wordt maandelijks door meer dan
6.000 unieke bezoekers geraadpleegd en uit een online gebruikersonderzoek komt naar voren dat de
database goed gewaardeerd wordt.

Doel
Het doel is om de beschikbaarheid van meetinstrumenten
te vergroten en de database door te laten groeien tot een
nationaal bronbestand van Nederlandstalige meetinstrumenten waar onderzoekers en zorgprofessionals gebruik
van maken.
We proberen de database zo up-to-date mogelijk te
houden en voegen regelmatig nieuwe instrumenten toe.
Wanneer het gewenste instrument in de database niet
wordt gevonden, kan via het bronnenoverzicht verder
worden gezocht in andere Nederlandse, Duitse of Engelse
bronnen voor meetinstrumenten. Ook kun u er een
overzicht van relevante Apps over meten vinden.
Werkwijze
Ga naar de database, u krijgt dan toegang tot het zoekscherm en kunt zoeken via: ICF criteria, op naam van het
instrument / auteur, alfabetisch, op trefwoord en
via Google.
Naast de algemene informatie over het betreffende
meetinstrument verwijst de database, indien beschikbaar,
tevens naar PDF files met achtergrondinformatie, het
meetinstrument en een handleiding of andere relevante
informatie.

