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Summary 





During the last decade three major developrnenZs in health policy can be 
ildentidied. First of all, there has been a political des~re for controlling the volume 
and costs of health care, resullting in a widespread collection of data on the 
outcomes and closts of medical interventions. Secondly, there is the emphasrs 
on evidence-based interventions. This development calls for validated 
instruments to measure health care outcomes. Thirdly, patienlslconsumers in 
health care try to p~rotect their rights and interests. W1ser perspective has 
become an aspect to be taken into account i~n relation to quality of care. 

Strangely enough, these developments have not affected the field of assistive 
technology very mulch until mow, allthough the importance of costs and evidence 
of assistiwe technology interventions is evident. A growing dernan~d exists for 
instrluments, vvh~ich allow us to carry out standardized assessment of the 
outcome of the provision of assistiwe devices. Besides the efficiency aspect, it us 
also the potential for participation through the availabillity of assrst~~ve devices for 
people with functional l~im~itations that requires proper oulcolme measures 

Because of a number of specific characteristics of assistiwe devices, 
instruments available to assess the outcoirmes of re1habrl1ltation in g~enetal are 
less aplpropriate for use in the field of assistive devices. Specific instruments are 
required to assess the effectiveness of assistive device interventions. These 
instruments: 
a must be responsi~ve to small subtle clhanges in specific fields identified 

by the individual respondent; 
must not, be related to disease or to disfunctioning but to activity and 
particillpation; 
mlust use scales that fit in tihe frame of reference! of people with Iong- 
term disab~~liities. 

Not only is the intention of a provisuon to solwe? the probl~ern effectively, but the 
user also has to be content with it. User satisfactilon is a strong ind~cator of the 
service quality. Assessment of both effectiveness and satisfaction provides us 
wuth a useful tool to assess user-centred outcomes of a provision. 

Olwtcornes of rehabilitation, and therefore outcomes of assistiwe device 
inte~wentions, can be quantified both objectively and subjectuvely The objective 
point of view is ovennrhelmingly dominant in the prevailing models and 
measures of disablement. However, the su~bjective perceptions of a client ~11th 
respect to his or her own situation should be considered as an outcome that is 
relevant, in addition to ~onven~tional objective outcome measures. It can be 



arguad, that in evaluating assistive technology prcuvisio~n, the user's opinion is 
the most imporfarrt one and that the user has the best knowledge about his or 
her own specific individual situation Therefore, in this thesis we will focus 017 

!he user perspediwe. This thesis aims to present and test instruments that are 
useful to measure the outmme of assistwe devices from a user perspective. 
The research questions studied in this thesis are: 
1. Us l~nd~vid~ually Prioriitnzed Problem Assessment (IPRA) useful, reliable 

and valid for determining the outcome of assistive devices from a usler 
perspective? 

2. is an instrument to assess user satisfadion with assistive devices, such 
as the Quebec User Evaluation of Satisfacti~on with assistive 
Technology (QUEST) useful, reliable and valid to determine thle 
outcome of assilstive devices from the uses perspective? 

Chapter 2. 
Instrluments for the assessment of outcomes of assistive 
devices from a user perspective: an exploration of the 
literature 

lf we look at outcomes from a user perspective, t\iniro aspects are important: user 
preference h~as to be included and user satisfaction has to be considered. 
Several methods and i~nstruments have been developed for measuring 
outcomes on the basis of user prefelrence (dimensions def ned by the individual 
respondent). The most widely used is Goal Attainment Scaling (GAS). GAS is 
used in many fields. It measures the difference between the expected level of 
aukcome and the actual level of outcome realized. Anlother preference-based 
instrument is the Patient Generated llndex (PGI), initially deweloped to assess 
q~uality of life in patients with low back pain. The patient is asked to identify the 
five most irnp~rta~n~t activities that have been affected by the disorder and to 
score how badly they have been affected. The MACTAR patient preference 
disability questionnaire is a patient preference-based q~uestionnaire to assess 
disabililty in aflhritic patients. The patient is asked to identify and rank (both at 
baseline and at follow-up) activities, which have been restricted as a result of 
the arthritis This method evolved into the Patient Ellicitatioln Techniq~ue (PET). 
One preference-based qulestionnaire designed for use in the field of assistiwe 
technology sewlice delivery is the Canad~an Occupational Performance 
Meas~~re (CQPM). It is a tool for imple~nenting the philosophy of a user-centred 
perspective within the service delivery process. For a number of reasons, these 
measures are not suitable to be applied for research purposes in the field of 
assistive Lechnollogy service delivery. An i~nstrumenli is needed that assesses 
the degree to which problems idelntified by thle individiual respondent are solved 
by the provision of an assistive device. 



Summary 

The subject of satisfactton with assistive technology is studied by looking at 
some theory about consumer satisfactlon and patient sat~sfactuon. Various 
models are found. 
Nane of them seems to suffice in ewery situation, most of them will be suitable 
in some cases. In 1996 Demers stludied the theory behind user satisfactlon with 
assislive technology She concluded that no useful theoretical framework 
existed. She started the develop~ment of an instrument to assess user 
satisfaction with assistive technology, QUEST /Qu&bec User Evaluation of 
Satisfaction with assustive Technology). It was or~ginally based oln a limited 
amount of theory, some of which was later abandoned. 

b literature search was pelrforrned to study new developments in theory about 
user satisfactuon with ass~stiwe technology originating afielr 1996 Not counting 
the publications by Demers about QUEST, we came up with eight publications. 
It turned out that no2 much new theory has been added since 1996 The existing 
theoretical framework about satisfaction witlh assislive technology is still very 
limited. The amount of literature about it As also very limted. Most of it relates to 
the development of QUEST. 

Chapter 3. 
IPPA, a user-centred approach to assess erFSec&iiveness of 
assistiwe technology provision 

For a number of reasons, there is a growilng need lo prove the eflectiveness of 
the resources spent on assislive technology service delivery. In very general 
lerrns, people start using assistive technology to areduce problems whilst 
pedolrmirug activities. The effectiveness of an assist~~ve lecl~n~ology provi~sion 
can, in its most basic forlm, be therefore defined as the degree to which 
problems are actually solved in relation to its intended aim. The most drrect way 
to assess this, rs lo  find out the degree to wh~ch problems are actually solved. 
Fair a number of reasons existing instruments in the field of health fiechinology 
assessment: are inad~eqwate for use in the field of assistive techn~ology provisuon. 
The specific individual goals represelnt the key aspect when assessing the 
effectiveness of assiskive technology provisions. A new instrument was 
developed for this purpose, IPPA (Individw~ally Priaritized Problem Assessment) 
It extended the line of reasoning with respect to existing instruments using an 
irvdivlduaUlzed scale (e.g. Goal Attainm~enrt Scaling (GAS), the MACTAR patient 
preference dilsabililty qw~estionnaire and the Problem Elicitation Technique 
(PET). 



Summary 

lPPA is ~nterrded $10 measure the efle~ctiveness of the provision of assistive 
technology. Itassesses the exd~ent to which the problems in daily activities 
identifled by the respondent have dim~nished as a result of th~is provision. The 
respondent is asked tlo identify the problems that he or she experiences in daily 
life and that he or she hopes are el~minated or diminished as a result of the 
provision. The client is allowed to identify up to seven problems. Far each 
probllern identl~fied, the client has lo  assig~n scores both with respect to the 
ion~poflance of the problem and the level of difficulty associated with performing 
the said actlvlty. Scores are rated on a seven-point rating scale. The "difficulty' 
scorles are added wlp, using the 'impo~rtance'scores as weighting factors, the 
result of urhic~h is then divided by the n~urnber of problems, resulting in the total 
IIPPA scare (ranging between 1 and 49). This score represents the total average 
perceived inconvenience experienced by the client with respect to th~e problems 
identified. During the follow-up interview, a few months after th~e client has 
started using th~e newly provided assistive techn~ology, the client has to assigln a 
difficu~lly score for eaclh of the same activit~es. The impoflance scores from t~he 
first interview are used again as weighting factors. The difference between thle 
total IPPA scare from the first and the seco~nd interview is considlered to 
represent the effectiveness, thus indicating the degree to which the perceived 
inconwen~ie~nce with respect lo  the problems identified has diminished. 

The instrument was applied in the context of assistive technology service 
dlelivery in Italy, thle Netherlands, Norway and Sweden. Respondents were 
clients who experienced problems relating to rnobillity, hearing, speech related 
communication or self-care. To assess the feasibility of IPPA, the interviewers 
were asked to rate some aspects of leach interview using an evaluation farm. 
Also, a meeting with all interviewers was arranged to exchange experienlces 
and discuss aspects of feasibility. The construct validity of IPPA was assessed 
by comparing the scores with the resullls of EuroQol and SIP68. Cha~nges in 
IPPA scores were expected to co-wary wi~th chan~ges in SIP68 scores, but at the 
same time EuroQol scores were su~pposed to remain fairly stable. The 
responsiveness of IPPA was studied by looking at the effect size. 

In total, around 3100 clients were approachled, 248 of whom partic~~~pated in a 
baseline interview. Of these 248 clients, 11 8 also participated in a follow-up 
interview. Sixty percent of the study population was female, the mean age was 
about 60 to 70 years old. In g~eneral, the i~nteiviews could be performed without 
difficulty. The questions fit well into the frame of reference of bath clients and 
services delivery professionals. Some clients had trouble rating their problems 
in terms of nlurnbers. The maximum number of seven problems turned out to be 
sufficient. The directio~i of changes measured with the IIPPA was cons~~stent with 
what was to be expected. Changes in IPPA were larger than in the other 
instruments. The correlation between IPPA and the other instruments at the 
same point in tinne was as exlpected. 
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The feasibil~ty of IPPA IS satisfact~ry. Some adjustments were made to the 
i~nstrumenli and the instru~clions for its use. The five-point scaring scales were 
i--epla~ed wilth multiple-choice answers with five werbal answering options. 
Construct validity is promising; lPRA measures the essence of the chariges 
caused by AT provisiorr. 

Chapter 4. 
Effectiveness 07 provision of outdoor mobility sewice and 
devices in the Netherlands 

Despite all the modern communication techniques currently availablle, mobility is 
still an irnpoiiant factor in enabling soc~~al participation. In the Netherlands 
devices and services for peolple with dlisabilities in outdoor mobility are provided 
under a law called the Service for the Disabled Act (SDA). In this study the 
following questions will be answered: 
'1. What problems do people with outdoor mobility disabilities encounter? 
2. What solutions are offered to them by local awtlhori~ties in tlhe 

Netherlands under the SDA? 
3. How effective are these solutions in the vlew of the users? 
The instrument used to clalllect data in this study is the cliient-centred instrlurnen~t 
IPPA. In this study the responsiveness of the YPPA will be fuslther tested when 
used for the specific purpose of outdoor mobility problems. 

This study is based o1n the data collected in Wo studies, the EBV study and the 
EATS study. The results of both studies are combined and treated as a single 
set of data. Firstly, the imporlance lhat respondents attached to the problems 
they had identified was analysed, The problems (disabil~ti@s) that people 
identified were classllfied alccording ha the domains, contained within the 
Activiti~es and Participation domains of the liCF anld analysed. Next, Zhe 
effe~ti~veness of the solutions provided in order to solve the problems was 
analysed, firstly on the basis of the effectiveness per individual; problem and 
then on the basis of the effectiveness per clientJsolution In order to analyse Ihe 
effectiveness of the provisions per problem, the effect sizes were calculated per 
lCF dornaln. The responsiveness of lPPA was assessed by calculating effect 
slzes and applying the responsiveness index by Gahen. 

TI-re study sample included 59 persons who applved for a new assistive device 
or service related to outdoor mobility. The mean age of thle respondents was 73, 
about 70 percent of whom were female. The 59 respondents together idmtified 
a total of 274 proibIFiems (mean 4.6). It turned out that all problems identl~fied 
were consl~dered more or less equally important. It can be concluded lhat the 



Summary 

order in which problems were identified bears no relation to the ~mportance of 
the problems. The probllems identified were ofien very individual and very 
specific. When classufned according to the ICF classification it turned out that 
most problems were related to Community, Social and Crv~c Llfe (9% problems), 
Interpersonal lnlteractions and Relationships (78 problems), Domestic Life (53 
problems) or Self-Care (29 problems). Problems in thle Crom~estic Li~fe, 
Interpersonal lnteract~ons and Relationshlps and Community, Social and C~vils 
Life domains were mentioned by more f~han half of the respondents, 

In order to salve the prob~lerns, the 59 respondents were provided with a 
mobility device, the use of a shared tax1 service or a combination of both. The 
most common solution turned out to be an electr~c scooter (112 persons) or thle 
use of a shared tax1 service (35 perso~ns). All types of problems were solved 
reasonably well. All indivsdual problems were solved moderately or well. 
However, 7 clients experienced no (posftive) effect at all. This calls for the 
service delivery proiicess to adopt a strucluredl, individual-or~~ented approach 
(si~m~lar to the IPPA approach) and for a strluctured acXivity$disability oriented 
evaluation to be carried out for every individual client afterwards. 

Chapter 5. 
Key dim~ensions af cllient satisfaction with assistive 
technolog~y: A cross-wallidation of a Canadian measure in the 
Weth~erlaards 

Although the ulse of user satisfaction in the field of assistive technology is 
strongly advocated, satisfaction assessment tools are scarce, due in part to a 
vacuum in tlhe theoretical k~nowledge concerning the phenomenon under study. 
Empilrical work supports the multidi~mens~onal model of satisfaction. To date 
however, there has been litlie agreement about tlhe conceptual structure of 
sati~lfacti~oa-i measures with assistive technology. 

QUEST was des~gned to measure satisfaction with assistuwe technology devices 
in a structured and standardized way. Originallly, it consisted of 24 variables. An 
item analysis reduced thus number to 12. These items were found to be reliable 
with respect to test-retest stabulity and interrater reproducibillity. With respect to 
content validity, all 12 items were considered of prima~ry importance for 
assessing satisfactilon according to Dutch, American and Canadian experts. 
Also, these items were rated as h~~ghly ~m~portant by Canadian ulsers of assistive 
technology. The 12 items were submitted to factor analysis. Results su~ggested 
that the underlying structure: od satisfaction consi~sts of 2 key dimensions: Device 
and Service. The Device dimension contains 8 items; the Service dime~nsion 
contams 4 !terns. Several stud~es have been published which support the bi- 



dimensional approach to assistiwe technology thus strengthening its rdalid~ty. 
'Th~is stwdy was performed in order to conduct a cross-validat~on of the bi- 
dimensional structure of satislfaction, with assrstive technology, using a satnple 
of subj~ects in the Netherlands that was different from the sample un the or~ginal 
research with respect to culYural setting and types of devices. 

Sulbjects were obtained from a follow-up stwdy anvolving 374 subjects. They 
were provided with all kinds of home adaptations and mobility devices three 
months betore the interview. All s~rbjects were admilnistered tlw Dutch version 
of the 24 item QIWEST, the D-QUEST. The D-QUEST was administered in full, 
but in this study, only the satisfactillon ratings with the 112 items selected from the 
previous item analysis of the QUEST were included in thle analysis. Each item 
was scored oln a five-point satisfaction scale, rating from 1 (not satisfied at: ail) 
to 5 (very satisfied). 

Factor analysis was performed on a nnatr~x of correlations betweeln litems scores 
obtaaned from 243 subjects. The data were appropriate for the planned analysis. 
The results yielded two factors accounting for 40 percent of the total corrrmoul 
variance amolng the 12 items. The tota1l item variance explained by this soluluon 
attailnsd 49 percent. Consistent with common practice, each facto~r was 
interpreted according to the variables (QUEST items) that loaded or were 
mostly highly correlated. Results revealled that most items are high on one 
factor and low on the other, thus contributing positively to a simple resultan~t 
structure. Three items however, performed slightly d~ifferently. The itelms 
effectiveness and weight loaded on both factors but: limited more substantially 
with the factor Dewice. The itelm durability loaded mloderately on the two factors, 
however, somewhat more with the factor Service. The items comfort, 
dimensions, simplicity of use, effecdilveness, adjustments, safety and weiglht all 
loaded high on the factor Device. It was reasonable lo  also assign dulrability la  
this factor because it is usually considered as a technical characteristic of a 
dewlce. The factor Sewices was defined by high loadings of consuuner service 
aspects of assistive technology. The ilems involved were professional services, 
follow-up services, repairslsewicing, and service delivery. As noted prew~owsly, 
the items effectiveness, du,rability an~d weight also correlated ~llioderately with 
the factor Services, despilte their stronger affiliation with the factor Device. The 
results of this replication stwdy confirm the validity of the lo!-d~rnensional 
sfructulre of QUEST. Theoretical reflections dl~~stinguish the same dimlensions 
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Chapter 6. 
Reliability and ralidi'ty naif the Dutch wersiarr of QIUEST 2.0 with 
users of various types of assistiwe devices 

The latest version of QUEST (Qu&bec User EvaluaXion of Satisfaction with 
assistive Technoiogy) mnsists of a self-administerled, written questionnaire. 
Like the previous versions it was translated into Dutch (0-QUEST). Th~e 
respondent is asked to rate hislher satisfaction with respect to twelve different 
aspeds using a five-point scale (rating from 1 (not satisfied at all) to 5 (very 
safisfed)). 8 af the 12 items relate to the assllstive device, 4 items relate to the 
process of providing the device. The main purpose of th~is study is to test the 
measuremen1 properties of D-QUEST when alpplied to users of various types of 
assistiwe devices. The feasibility, reliability and validity d D-QUEST will be 
analysed when the i~nstrument is used for users of aids for personal care, 
larthoses and shoe adaptattons, hearing aids, optical aids, aids for daabetics, 
adapted furnishing for homes, elastic compresslion stockings, prostheses, aids 
for commu~nication and informatilion and aids for personal mobility. 

In this study, D-QUEST was alpplied to a plopulat~on (n = 2002) of users of all 
kinds of assistive dev~ices provided by medical insurers in the Netherlands. Two 
modifications were made to the original D-QUEST. Two questions were added 
for validation purposes about the averalll satisfactlion with the device and the 
sewtce. Also, a non-applicability option was added to some of the answers (i.e. 
not appli~cable) because of the large variety of devices. The additional value of 
th~s  answering option was studied. Samples of clients who had received an 
assistive device provision in the last two years were taken from a sample of 
insurers. Also, samples were taken from the mernbershi~p records of a number 
of patien"8associaltions, A total of 51 12 clients were sent a qluestionnaire. Thle 
questionnaire contained &-QUEST anld other questilons among whch a 
question about the degree to which the problem had been solved by the device. 
Alk analyses were performed separa.tely for the two sub-scales (devices and 
service). Reliability was tested by calculating the reliability coefficients 
(Cronbach's Alpha) for each type of assistive device. To test coa?tent. validity, the 
percentage loif respondents that considered questions not applicable was 
analysed for each type of assilstive dewice. Results were compared to resu~lts of 
a previous study. To test construct validiliy the relationship was analysed 
between D-QUEST scores and the probl~ern-solving abilities of the provided 
device. 

A total of 5148 persons returned the questionnaire. After excluding all 
respondents who did not fit the requirements, 2002 responden~ts remained. 
Their mean age was 58, about 60 percent we~re female. Relialbility coefficients 
d the device scale are rather high (> 0.8) for all types of assistive devices 
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Summary 

Several aspeds still need fuFwrkher study 
The ~reliabi~lity of IPPA needs to be studled A specific study is requ~lred. 
The method UT calculat~ng a total lPPA scare needis to be studled. 
Available data can be analysed for this purpose. 
The use of importance scores needs to be studied. This can be done by 
analysing available dlata. 
A specific study to compare alternative formats for lPPA is requ~red. . The validlli~ty of lPPA when appl~ed to different k~nds of assistwe devices 
requires further study. Also, the validity of IPPA when applied to totally 
different kinds of interventions, unrelated to assistiwe technology, needs 
to be studied 
The influence of client expectatjrans prior to embarking on the service 
dellvery process on their evaluation afterwards needs to be studied. 

a The creation of a theo~retical framework of satisfaction with assistiwe 
kech~nology 1s required. 

a A study needs to be performed to find awl whether the application of the 
two instrwlments in a standard mann~er in the service delive~ry process 
actually improves sewice delivery. 

IIPPA and D-QUEST can be used in a routine manner in ass~~stive technology 
service del~ivery in order to improve the service. Using the IPPA will structure 
the selection process and enable service providers to evaluate the process and 
its results aflervluards. 'The use of D-QUEST will enable service providers to 
establish a fallow-up service. The in~strument serves as a checklist; all problems 
or shortcomings will elmergle. Doing this on a regullar basis enlableis th~e service 
provider to monitor the quality of the service delivery. Both instruments can also 
be used loiccasionally for a (cost) outcome an~alysis. Qf course, both instruments 
are only of use for the outcome side of the equation. This type of study can be 
used on any occaslon whe~n the outcome of an intervention needs to be defined 



Samenvatting 





De laatste tien jaar kunnen er drie grote ontwikkelingen in het beleid rond de 
gezondheidszorg worden olnderscheiden. Ken eerste is er de politieke wens om 
volume en kosten van de gezondYrueidszorg te beheersen; dil resulteert in een 
uitgebreide verzameling van data over de kosten en gevolg~en wan medische 
interventiles. Ten tweede is er de aandacht. voor euidence-bassd interventies. 
Hiervoor zijn gevalideerde instrumenten nod~ig. Ten derde, proberen 
patlënte~nSconsumenten in de gezlondheidszorg steeds meer hun bellangen te 
verdedigen. Het perspectief van de cliilnt wordt steeds belangrijker. 

Vreemd genoeg hebben deze ontwikkeiin*lgen tot nu toe weinig invloed gehad 
op het gebied wan hulpmiddelen, hoewel het belang van de kosten en de 
bewezen effectiviteit van hulprrri~ddelen duidelijlk is. Er bestaat een groeiende 
vraag naar instrumenten die ons in staat stel~lern een gestandaardisleerde 
beo;ordellng varu de resultaten van een hulpmiddelwerstrekking uit te vosren. 
Behalve het efficiëntie-aspect, is het aak dle mogelijkheid voor meiisen met 
beperkingen om te parti~cipese~n door de beschikbaarheid van h,ulpmiddelen die 
roept om goede uitkomstmaten. 

Vanwege een aantal s~pecifieke eigenschappen van hulpmiddelen, zijn 
bestaande instirumlenten voor het beoordelen van de resultaten van de 
revalidatie-in-het-algemeen minder geschl1kY om te gebruiken op het gebied van 
hulpmiddelen. Er zijn specifi~eke instrumenten vereist om de effectiviteit van 
hulpmiddelintervenfties te beoordelen. Deze instrumenten: 

dienen responsief te zijn voos kleine, subtiele veranderingen op specifieke 
gebieden, geselectelerd doo~r de individuele respondent; 

e dienen niet gerelateerd te zijn aan ziekte of beperkingen maar aan 
activiteilten en participatie; 

r dienen meelschalen te gebruiken due passen in hel referentiekader van 
mensen met beperking~en 

Het doel van een verstrelkking is niet alleen om een probleem effectief op te 
lossen, maas de gelbrwi~ker moet es ook levreden mee rijn. 
Gebruikerstevredenheid is een sterke indicator van de kwaliteit van d e  service. 
Het beoordelen van zowel de effectiviteit als de tevredenheid biedt ons een 
bruikbaar middel om de uitkomsten wan een verstrekking "b beoordelen waarbij 
de gebruiker centraal staat. 

De resultaten van revalidatie, en daarmee de resultate,n van 
hwlpmiddelenverstrekking, kunnen zowel objectief als subjectief beoordeeld 
worden. De objectieve wijze van beoordelen is sterk overheersend in de 
bestaande modellen en maten van beperkingen. Echter, de subjec0ik?~@ 
beoordeling van een cliënt met betrekking 'rot zijn of haar eigen siaulatie moet 
meegenomen worden als een wilkomst die relevant is als toevoeging op 
conventi~onele, obje~tieve uitkomstmaten. Je zou kunnen stellen, dat b ~ j  Ik1 
evalueren van een hwlpmiddelverstrekking, de mening van de gebruiker de 
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belangrijkste is en dat de gebruiker de meeste kennis heeft over zijn eigen 
specifieke, individuele situabe. Daarom concentreren we ons Iln dit proeifschriff 
op de mening van de gebruiker. Het doel van dit proefschrifl is om instrumenten 
te presenteren en te testen die bruvkbaar zijn voor brlet meten van de resulltaten 
van hluilpmiddelen vanuit het perspectief van de gebruiker. De onderzaeksvraag 
in dit proefschrifi is: Zijn IPPA (lndiwidually Pruoritized Problelmi Assesxnnent) en 
QUEST (Quridbec User Ewaluadion 01: SaXisfactian with assistive TechnolrsgyJl 
bruikbaar, betrouwbaar en valide voor het beoordelen van de resultaten wan 
hulpmiddelverstrekking vanwuit het perspectief van de gebrluiker? 

R-laofdstwk 2. 
I ln istrumen~ten voor het beoorldelen van de effecte~n vanl 
hulpmiddelen vamui0 het perspectief van de gebruiker: een 
literatuiuwerkenning 

Als we kijken naar de eHecten van hlulpmiddelen vanuit het perspectief van de 
gebruiker, zijn twee zaken van belang de voorkeur van de gebruuker moei een 
rol spelen en er moet rekening worden gehlouden met gebruikerstevredenheid. 
Er zijn ~erschille~nde rnetlhoden en instrumenten onWikkeld om effecten te 
melen op basis van de woorkeulren van de gebruliker (dimensies gekozen door 
de individuele respondent). De meest gebruiikte methode is Gaal Attainment 
Scaling (GAS}. GAS wordt op vele terreinen gebruikt. Het meet het verschil 
tusse~n het verwach~te uitkomstniveau en het werkelijk gerealiseerde 
uutkamstniveau. Een ander instrument dat is gebaseerd op de voorkeuren van 
de respon~dern~t is de Patient Genelrated Index (PGl), oorspron~kelijk ontwikkleld 
om dle kwaliteit: van leven bij paliëlnten met lage rugpijn te meten. De MACTAR 
patient preference disability questionnaire is een vragenlijst, gebaseerd op de 
voorkeur van de respondent, om beperkingen bi,[ patiënten met reuma te meten. 
Deze methode ontw~kkelde zlclh tot de Problem Elicitation Teclhnique (PET). 
Een vragenlijst gebaseerd op de voorkeuren van de respondent, ontwikkeld 
voor gebilruik op het glebied van hulpmiddelen is de Canadiain Cac~upatio~nal 
Performance Measwre (COPM). Dit is eeln hulpmiddel om de Filosofie van het 
"set"-centred pe~rspective' te irnplernente~rexr binnen het verstrek~kingsproces. 
Om eet] aantal redenen zijn deze instrumelnten niet g~eschikt om te worden 
toegepast voor onderzoeksdoeleinden op hel gebied wan 
hulpmiddelwerstrekking. Er is behoefte aan een instrument waarmee gemeten 
kan worden in welke mats de verstrekking van een hulpmiddel de door de 
resplandlent genoemlde problemen heeft opgelost. 

Het onderwerp Yevredenheid met hulpmiddelen' is bestudeerd door te kijken 
naar enkele theorieën over consumententevredenheid en 
patiententewredenheid. Er zijn verschillende modellen gevondelnu waarvan er 
echter geen in iedere situatie voldoet. !In i 9916 is de theorie over tevredenheid 
met hulpmiddelen door nemers bestudeerd. Ze concludeerde dat er geen 
bruikbaar theoretiilsch kadler bestaat. Zij ontwikkelde een instrument om de 
tevredenheid met hulpmiddelen zijn meten: QUEST (Qwébec User Evaluatian of 
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Satisfaction with assisti~ve Technology). Het was oorspronkelijk ge1baseerd op 
een beperkte hoeveelheid theorie, waarvan een deel later weer is losgelaten. 

Er is een literatuwirstudie uitgevoerd, om de ontwikkelingen in aheorie ever 
gebruikerstevredenheid met hullpn2iddelen van na 1996 te bestudneren. De 
publicaties van Derners over CEWEST buiten beschio~~wing gelaten, vonden we 
acht publicaties. Er bleek niet veel nieuwe theorie te zijn toeg~evoegd sinds 
4996. Het bestaande theoretisch kader over tevredenheid met hulpmiddelen is 
nog steeds zeer beperkt. De hloeveelheid literatuur elrover 11s oolk nog steeds 
zeer beperkt. Het grootste deel ewan heeft betrekking op de ontwikkeling van 
QUEST. 

Hoofdstuk 3. 
IPPA, een methode om de eflFec;tiwlteiX, van 
hwlpmid~delverctrekking te beoordelen, waarbij de gebruiker 
centraal staat 

Om een aantal redenen, bestaat er een g~roeiende behoefte om de effectiviteit 
te bewijzen van middelen die gespendeerd worden aan hulpmi~ddelverstrekking. 
Mensen gaan hulpmiddelen gebruiken, om problemen met het uitvoeren van 
activiteiten te verminderen. De effe~tiwiteit van een verstrekking kan daarom het 
gemakkelijkst worden gedefinieerd als de mate waarin problemen daadwerkelijk 
zijn opgelost met betrekking tot het beoogde doel. De meest directe manier om 
dit te meten, is door te vragen, in welke mate de problemen daadwerkelijk zijn 
opgelost. Om een aantal redenen voldoen bestaandle ilnstrurnenten op het 
g~ebied van gezolndheidstechnologie niet, voor gebruik op het gebied van 
hulpmiddelverstrekking. Het belang~rijkste aspect bij het meten van de 
effedivitelt wan hulp~middelverstrekking is dat het betrekking heeft op de 
specifieke, individuele doelen van de gebruiker. Een nieuw instrument dat voor 
dil dloel is ontwikkel~d Is IIPPA (lndividwally Prioritised Problern Assessmeni). Hot 
borduurt voort op de gedachtegang van bestaande instrw~menten die 
gebruikmaken van geindividualliseerde m~eetschalem (Goal Atfainment Scalili~g, 
the MACTAR patient preFeren,ce disability queslionnanlre en the Probleml 
Eli~citakion Technique]. 

IPPA is bedoeld om de effectiviteit van hulpmiddelverstr@kkingen te meten. Mist 
stelt vast in welke mate de probl,emen met dagelijkse activiteiten genoemd door 
de respondeint zijn verminderd dankzij de verstrekking De respondent wordlt 
gevraagd die giroble~m~en te noemen die hlij of zij in h~et dagelijks leven ervaart en 
waarvan hij of zij hoopt dat ze door de verstrekking worden olpgelosk. Dle 
respondent mag maximaal zeven problernen noemten Aan ellk probleem moet 
de respondent een score toekennen met betrekking tot het belang van het 
plrobleem en met betrekking tot de moeite dile de betreffende activiteit kost. 
S ~ o r e s  worden toegekend op een zeven-punts schaal. De moeite scores 
worden opgeteld, waarbij de bellang scores werden gebruilkt als weegfactor. Hek 
resultaat daarvan wordt gedleeld door hel aan~tal problemen Dit resulteert in 
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een letale IPPA score (tussen 1 en 49). De score slaat voor het glem~iddelde 
tolale ongemak ervaren door de ciilent met belrekkin~g tot de genoemde 
probiemien. Tijdens het follow-up intewiew, enkele maanden nadat de clielnt is 
begofinen hel verstrekte hwllprniddel te gebruiken, dient de cliënt opnieuw een 
moeite score Xae te kennen aan elk wan de genoemlde activiteiten. De belang 
scores van het eleirsle inteiruiiebv worden opnieuw gebruikt als weegfactoren. Het 
verschil tussen de totale IPPA score van het eerste en het Weede interview 
staat vcaar de effectiviteit, daarmee dle male aangevend waarin hef ervaren 
ongemak met betrekkiing tot de genoemde problemenlactlzriteit~en is verminderd 

Hef instrument is tiaegepast in ltalil@, Nederland, Woowegen en Zweden. De 
respondenten waren cliënten met problemen op het: gebiled wan mobiliteit, 
horen, com~mu~nicatie of zelf-veirzorging. Om de bruikbaarheid van IPPA wast te 
stellen, werd dle interviewers gevraagd over elk interview een vragenlbjst in te 
vlullen Oolk werd een bijeenkomst met alle in~tewiewers georganiseerd om 
ervaringen uit Ze wisselen en aspecten wan de biruikbaarheid te besprekenl. De 
construct validiteit van IPPA werd beoordeeld door de scores te vergelijken met 
de reiswltatein van EwroQol en SIP68. De respcpnsiviteit van IPPA bis bestudleei-d 
door te kij~ken naar de effect size. 

In totaal werden ongeveer 3010 clienten belnadertd. 248 van hen deden mee aan 
een baseline interview. Daarvan deden er 11 8 ook mee aan een follow-up 
interview. Zestig procent van de papulatie was vrouwelijk, de gemiddlelde 
leeflijd was tussen de 60 en de 70. Iln het algemeen konden de inltewiiews 
zondler problem~en worden afgenomen. De vragen pasten goed in het 
referentiekader wan cliënten en adviseurs. Sommige clienten hadden moeite de 
ernst van hun problemen iln cijfers uit te drulkken. Het maxuimurn aantal van 7 
problemen bleek loereiktend. De richting van de veranderingen gemeten met 
IPPA kwalm overeen met wat was verwacht. De veranderihgen in IPPA waren 
groter dan in de andere inctrulmenten. De correlatie tussen IPPA en de andere 
instrumenten op &&n moment was als verwacht. 

Die bruikbaarheid wan IPPA is goed. Aan het in~stirwment werden enlkele 
aanpassingen gedaan. De vijf-punts antwoordschalen werden veiilrangen door 
m~ultiplis choice anitwoordlen met vijf telkstueile antwoordmogelijkh~leden. De 
coiistrucd validiteit is veelbelovend. IPPA meet de essentie van dat: wat 
verandeit b ~ i i  gevollgen wan een hulpmiddelwerstrekking. 

Hoofdstuk 4. 
Die effectiviteit van de verstrekking van dienstverlening en 
plu lp middel ei^ voor bui~tenvewoer in W1ederlariid 

Ondanks alle moderne ~ornrn1unicatie"tchniek die tegenwoordig bestaat is 
mobiliteit nog steeds een belangrijke voorwaarde voor sociale participatie. In 
Nederland wordlen hulpmiddelen en diensten voor mensen me1 beperkingen op 
hel gelbied van buitenvernaer verstrekt volgens de W G .  



In deze studie worden de volgende vragen bea~i~twoord 
i. Welke problemen komen mensen met beperkingen op hst gebied van 

buitenveivoer teg~en? 
2. Welke oplossingen worden aan hen aangeboden door de gemee~nterr In 

Nederlalnd in het: kader van de W G ?  
3. Hloe effectief sijn deze oplossingen volgens de gebruikers? 

Het instrument dat in deze studie is g~ebrw~~kt om data te verzamelen is IPPA, dat 
geheel uitgaat van de client. In deze studie wordt de respansiviteit van IPPA 
bestudeerd wanneer het instrument gebruikt ~lrordt voor de specifieke 
toepassing van buitenvervoersiproblemen, 

In deze studie wordt gebruikgernaakt van data die is verzameld iin twee studies: 
de EBV-studie en d EATS-studie. De resultaten van beide studi~es zijn 
samengewoeg~d en worden behandeld alis &&I set data. Allereerst r i jn de 
belangscores van de verschillende problemen geanalyseerd. De problemen 
(beperkingen) die me1nsen noemden zijn geclassificeerd volgens de indeling ii-i 
Activiteiten en Participatie domeinen van de ICF en geanalyseerd. Eerst op het 
niveau van effectiviteit per probleem, daarna op het niveau van effectiviteit per 
cli~ienVopiossing. Om de effectiviteit van de verstrekkingen per probleem te 
analyseren is de effect size per ICF domein berekend. De responsiwiteit van 
IPPA is berekend door de effect sizes te berekenen en de responsi\ilrWteitsilntPex 
van Cohen toe te passen. 

59 personen die een nieuw hullpmiddel af een service aanvroegen voor 
buitenvelwoer namen deel aan de stludie. Hun gemiddelde leeftijd was 73, 
ongeveer 70 procent was vrouw De 59 respondenten noemden samen een 
tetaal van 274 problemen (gemiddeld 4.16). Alle genoemde problemen bleken 
ongeveer even belangrajk gewonden Xe wordlen. Blijkbaar was er geen relatie 
tussen de volgo~rde waarin de problemen werden genoemd en het belang van 
de problemen. De genoemde problelmen waren vaak zeer indivildusel. en zeer 
specifiek. Wet bleek dat de meeste problemen betrekking hadden op de ICIF 
domeinen: Communiv, social and civic Iife (981 problemen), Interpersonal 
unlerackions anld relationships (78 problemen), Domestic 111ve (53 problemen) en 
Self-care (j27 problemen). Problemen in de domeinen Dornestic live, 
Interpelrsonal interadians an~d relcationslhips anld Cammunity, socialli and civi~c live 
werden genoemd door meer dan de helft van de respondenten. 

Om hun problemen op te lossen kregen de 59 respondenten een 
mobiliteitshulpmiddel, het gebruik vain een collectief vervoer service of een 
co~mbinatie van beide. "ie meest voorkomende oplossing bleek een scoatmobiel 
te sijn (12 personen) of het glebruik van een collectief vervoer service (35 
pe~rsonen). Alle soorten problemen wsrdein redelijk opgelost. Elik individlw.elei 
probleem werd matig tot goed opgelost. Echter, zeven clienten ondervonden 
geen enkel (positief) effect. Dit roept orn een meer gestructureerde, 
individiugeorii2nteeade aanpak van de dienstverlening (zoals de IPPA aanpak) 
en een gestrudureerde activiteltenlbeperkirrgen georiënteerde evaluatie van 
iledese individuele client na afloop wan het dienstwerleningsproces. 



Holafdstuk 5. 
De. belangrijkste dimensies vain ~s=liSn"Levredenheid met 
herl~pimiddelen: een vallidering wan een Canadees instrument 
aan Nederlandse data 

Hoewel het melen van tevredenheid op het gebied van hulpmiddelen sterk 
wordt gepromoot, zijn er nauwelijks tevredenheidsmatm. Dit komt gedeeltelijk 
door een gebrek aan theoretische kennis. Empirische studies ondersteeiInen het 
multidimensionele model van tlevredenheid. Er bestaat echter nog weinig 
overeenstemming over de conceptuele structlwur van maten voor tevredenheid 
met hulpmiddelen. 

QUEST was onltwóurpen om tevredenheid met hulpmiddelen te meten o~p een 
gestlructureerde en gestandaardiseerde wijze. Oorspronkelijk bestond hef uit 24 
items. Met behulp van een item analyse werd dit glereduceerd tot 12. Dleze 12 
items bleken betrouwbaar wat betreft de test-hertest stabiliteit en de inier- 
beoordelaar reproduceerbaarheid. Wat betreft de content validiteit, werden allle 
12 items van primair belang gevonden om tevredenheid te beoordelen volgens 
Nederlan~dse, Amerikaanse en Canadese experts. Bovendien werden deze 
items als zeer belangrijk beoordeelld door Canadese gebruikers vanl 
hulprniddlelen. Een factoranalyse is toege1pas.t op de 112 items. De resultaten 
suggereren dat de onderliggende structuur van tevredenheid bestaat uit twee 
dimensies. Hulpmidldel en Dienstverleniing. De dimensie Hulpmiddel bestaat uit 
arhl4 items, de dlimensie Dielnstverllening uit vier items. Werschilllende studies zijn 
gepubliceerd waarin deze tweedamensianale aanpak van hulpmiddelen wordt 
ondersteund, wat de valliditei! weer versterkt. Deze studie is uitgevoerd om een 
kruis-validealing u i  te voeren van de tweedimensionale structuur van 
tevredenheid met hulpmiddelen. Daarbij werd een groep respondenten giebruikt 
die versch~llde van de groep in de origilnele studie wat betreft cul9urele 
achtergrond en soarteri hulpmiddelen. 

Respondenlien waren afkomstig uit een follow-up studie met 374 
lproefpersonen. Aan hlen werden allerlei won~ingaanpassingen en 
rnobiliteitshwIpmiddeIen verstrekt, drie maanden voorafgaan~d aan het Intewlevv. 
De Nederlandstalige versie van de 24 [tem QlWEST (D-QWEST) werd volledlig bij 
hen afgenomen, maar alle ei^ de scores van de i12 iiltems die uit de item analyse 
naalr voren waren gekomen werden meegenolmen in de analyse Elk iaem werd 
gescoord op een vijf-punts tevredenheidsschaall, lopenld van 1 (totaal niet 
tevreden) tot Ct (zeelr tevreden). 

Een factoranalyse IS uitgevoelrd op de matrix van correlaties lulssen de itelm 
scores verikregen van de 374 respondenten. De data was gesch~ikt voor de 
geplande analyse. Uit de resultaten kwamen twee factoren naar voren die goled 
waren vnor 40 procent van de totale variantie tussen de 12 items. Uit de 
resultaten blijkt dat de meeste items hoog scoorden op de ene factor en laag op 
de andere, daarmee bijdragend aan de eenvoudige structuur. Drie items 
gedroegen zich echter anders. De items Effectivilteit en Gewicht droegen bij aan 



beide fadoren, maar iets meer aan de factor Hulpmiddel. Hel item 
Duurzaamheid droeg matig bij aan alle twee de factoren, maar iets meer aan de 
factor Dienstverlening. De items, Comfort, Afmetingen, Gebruiksgemak, 
Efíectiwliteit, Aanpassen, Veiligheid en Gewicht droegen allemaal bij aan de 
factor Hulpmiddel. Het was redeIilk om ook Duurzaamheid aan deze factor toe 
te voegen, omdat dit g~ewoonlijk beschouwd wordt als een technische 
eigenschap van het hulpmiddel. De factor Dienstverlening bestaat uit 
Professionelle dienstverlening, Follow-up services, Reparatie/onderholId en 
Verstrekking. De resultaten van deze de d~uplicatle studie bevestigen de 
validiteit van de tweedimensionale structuur van QUEST. Theoretische 
beschouwingen onderscheidden dezelfde dimensies. 

Maofdstuk 6. 
Betrouwbaarheid en waiidjteit van de Nederlandstalige versis van 
@WEST 2. 0 bij gebruikers van werschilleinde soorten hulpmiddelen 

De laatste versie van QWIEST (Qwiébec User Evalwakion of Satisfaction with 
assistive Oechnolagy) bestaat uit een doar de respondenlt zelf in te vwlleln, 
schrifîellijke v~agenlijst. Deze is, net als eerdere versies, vertaald iln het 
IYed~erlands (0-QLJEST) De respondent wordt gevraagd sijnlhaar tevredenheid 
aan te geven met 1 2 verschillende aspecten op een vijf-punt.; schaal lopend 
van I (totaal niet tevreden) tot 5 (zeer tevredlen). 8 van de 12 aspecten hebben 
betrekking olp het hulpmiddel, 4 aspeden hebben betrekking op de 
dienstverlening. Het belangrijkste doel van deze studie is om de 
meeteigenschappen van D-QUEST te testen wanneer hek instrument wordt 
toegepast bij verschillende saorten hulpmiddelen. De bruikbaarheid, 
betrouwbaarheid en validiteit van 0-QWEST worden geanalyseerd wanneer het 
instlrwment wordt gebruikt bij gebruikers van hulpmiddelien voor persoonlijke 
verzorging, orthesen en schoenaanpassingen, hoorapparaten, optische 
hulpmiddelen, hulpmiddelen voor d~~abeti~ci, aangepaste me~ibilair, elastische 
kousen, prothesenl, hulpmiddelen voor communicatie en ~nforrnatie en 
mobiliteitshulpmiddelen. 

In deze studie is 0-QLJEST toegepast bij en populla"ae (n= 2002) van geibrulrkers 
van alle soorten hulpmiddelen, verstrekt door zorgvessekeraa~rs iin Nederland. 
De originele D-QUEST is op lwse plunten aangepast. Er zijn, voor validatie 
doeleinden, twee vragen toegevoegd over de al~gemene tevredenheid met 
hulpmiddel en dienstverlening. Bovendien is er een niet-van-toepassing optie 
toegevoegd aan enkele van de antwoorden, vanwege de grote vlerccheiidenhe~d 
aan hlulprniddele~n. De toeglevolegde waarde van deze aníwoordoptie Is 
bestudeerd. Uit een steekproef van verzekeraars is een steekproef van cli~&nten 
getrokken die de afgelopen twee jaar een hulplmiddleilverstrekking hebben 
ontvangeln. Ook zijn er steekproeven getrokken uit de Uedenlijsiten van een 
aantal pati@lntenwerenig,ingen. In totaal werd aan 51 12 ciliieniten een vragenlijst 
gestuurd. Deze wxagenlijst bevatte de D-QUEST en andere vraglen waaronder 
een vraag over de mate waarin het hulpmiddel hel probleem had opgelost Alle 
analyses zijn uitgevoerd voor de Wee sub-schalen (Hulpmiddel en 



DienstverleningJ apart Die betrouwbaarheid wan D-QUEST ns getest door het 
berekenen van de betrouwbaarheidscoëffici@nt (Cronbach's Aipha) voor ellke 
soort hulpmiddel. Om de content validiteit te testen is het percentage 
respondenten dat een vraag van taepass~ing vond geanalyseerd voor elke sood 
hw~lpmiddel. De rect~ullaten daaman zijn vergelleken met de resultaten van een 
eerdere studie. Om de construct validiteit te testen, is dle relatie tussen D- 
QWEST scores en de mate van probleemoplossing wan het verstrekt hulpmiddel 
geanalyseerd. 

in totaal ai48 persoon retourneerden de vragenlijst. Na het opschonen van de 
data, bleven er 2002 respondenten over Hun gemiddelde leeftijd was 58, 
ongeveer 60 plrocent was vrouw. Betrouwbaarheidsco~~cicEinten van de 
Hw~lpmiddel schaal waren vrij hoog (> 0.8) voor elk type hulpmiddel, behalve 
voor elastische kousen (0.68). Gemiddeld waren de 
betrowwbaar~heidsco&ffici@nten voor de Dienstveslenlng schaal iets lager (tussen 
0.73 en 0.85) voor alle soorten hwilprrs~~~ddelen. Het percentage vragen dat nliet 
van toepassing werd geacht voor een bepaald type hulpmiddel varieert van 0.4 
(gebruilksgemak van hoorapparaten) tot 85.1 (reparaks en onderhoud van 
hulpm~iddelen voor persoonlijke verzorging). De mate waarin een vraag van 
toepassing is varileert sterk tussen verschille~nde soorten hulpmiddelen. Cliginten 
van wie het probleem meer naar tevredenheid is opgelost zijn duidelijk meer 
tevreden met de oplossinag. Zoals verwacht mocht worden, heeft het hulplrniddel 
zelf een sterkere relat~ie met het probleemoplossend verrnoglen dam de 
dienstvelrlening. Beide relaties zijn echter sign~ificant. Dit o~ndersteunt de 
validliteil van D-QUEST. Ook de correlaties tussen gemiddellde tevredenheid 
scores en dIe toegevoegde algemene tevredenheid scores bevestigen de 
validliteit van D-QWEST. Al met al blijkt D-QWEST (en dus ook QUEST)! een 
goed toepaclbaar instrument voor geb~ruikers wan alle soorten hulpmiddelen. Het 
toevoegen van de niet-van-toepassing optie aan de antwoorden blijkt een 
verbetering van het instrument te zijn. 

Hoofdstuk 7. 
Canclwsies en Dliscussie 

Wei is belangn,jk om verslrekkin~g van hulpmiddelen te beoordelen vanuit hel 
perspectief van de gebruiker. Dit proefschrift beschrij~bt lPPd, en D-QLOEST, de 
ontwikkeling van deze iiiskrumenten eln het testen er van. Als deze instrumenten 
valide bllijken te rijn, beschikten we over een pakket instrumenten om de 
resultaten van alle soorten hulpmiddelwerstrekkingen te beoordelen vanuit het 
perspectief van de gebruiker. HPPA blijkt een goed bruikbaar en valide 
instrument te zijln. Deze resultaten werden bevestigd in een duplicatie studie. 
Wet instrument D-QLIEST (en dus ook QLIEST) is nu beschikbaar in een 
verkorte, schriftelijke versie. Deze versie is nu goed gevalideerd met alle 
soorten hulpmiddelen. 



Twee tekorkk~m~ingen in de studies in dit proefsclhrifl zij11 dat !PPA alleen getest 
is met een belperkt aantal verschillende hulpmiddelen en dat IPPYA en D-QWEST 
to l  nu toe nog nooit samen un &&n studie zijn getest. 

Voor een cost-outcome analyse is het nodig dat de resultatei? van een groep 
respondenten bij elkaar werden opgeteld In een groep hulpmkddelgebruikers 
r a l  elke gebruiker zujn of haar eigen doelen hebben en daar1mee zijl? of haar 
eigen unanielr om de effecten te beoordelen. In feite kunnen de effecten van 
hulpmiddelen alleen echt beoordeeld worden op individueel niveau. Resultaten 
verkreg~en met IPPA en D-QUEST kwnn~en bij elkaar worden opgeteld voor een 
kiele groep gebruikers, maar ze zeggen het meest in relatie tot &&n indiwidu~ele 
gebruilker 

Verschillende aspecten moeten nog nader worden onderz~cht 
De betrouwbaarheid van IPPA moel bestudeerd worden. Hiervoor is een 
specifieke studie nodig. 
De methode om de totale IPPA score 'ie berekenen moet bestudeerd 
worden. Dit kan gebeuren door beschikbare data te anlalyseren. 

e Het gebruik van de belangscares moet bestudeerd worden. Dit kan 
gelbeuren met behulp van beschikbare dlata. 
Een specifueke studie is nodig om alternatieve methoden voor het a.falemen 
wan IPPA met elkaar te vergelijken. 

m De validiteit van IIPPA wanneer deze wordt gebr~iikt voor andere soorten? 
hwlprniddel~en moet bes.tudeerd worden Ook moet de validiteit van IPPA 
worden bestu,deerd wanneer deze wordt toegepast op geheel andere 
interventies, die geen relatie hebben met h~ulpmiddelen 

e De invloed van vewachlin~gen die de cliënten had voorafgaalnd aan het 
verstrekkingsproces op zijn of haar eval~uatie achbraf moet bestudeerd 
worden. 

s Hei is nodig een theoretisch kader over tevredenheid met hulpmiddelen te 
creëren. 

m Er is de behoefte aan een studue om uit te vinden of standaard toepassing 
van de twee instrumenteln in het verstrekknngsproces de dienstverlening 
daadwerkelijk verbetert 

IPPA en D-QUEST kunnen standlaardl gebruikt warden in een 
hulprniddeilwerstrekking om de service te verbeteren. Gebruik wan IPPA zal het 
selectieproces structureren en de dienstverleners in staat stellen het prolces sn 
de resultaten achteraf te evalueren. Het gebruik van D-QUEST zal de 
dienstverleners instaat stellen een follow-up service aan te bieden Het 
instrument dient daarbij als een checklust; allle problemen en tekortkomingen 
zullen naar voren komen. Wanneer dit standlaard gebeurt, stelt het de 
dienstverleners in skaat de kwaliteit wan de dienstverlening te monitoren. Beide 
insttrume~nten kunnen ook i,ncidenteel wordeln g~ebriwikl voor een (cost-)outcome 
analyse. Natuurlujk hebben beide instrumenten alleen nut voor de outcome kant 
van de vergelijking Dlit type onderzoelk kan gebruikt worden bij elk&! 
gelegenhei~d waarbij de resultaten wan een interventie moeten worden 
vastgesteld. 
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