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Informatiebrief voor fysiotherapeuten: de validiteit en 

betrouwbaarheid van de Exercise Adherence Rating Scale. 
 
 
Doel onderzoek: 
Er zijn nog maar weinig goede meetinstrumenten om de therapietrouw bij chronische 
aandoeningen te meten. In Groot-Brittannië is een vragenlijst ontwikkeld die betrouwbaar is 
gebleken bij patiënten met chronische lage rugklachten. De Exercise Adherence Rating Scale 
(EARS) bestaat uit drie secties (bijlage 1). De eerste sectie gaat over de omvang van het 
huiswerkprogramma. De tweede sectie is de daadwerkelijke EARS met zes vragen over de 
therapietrouw in de afgelopen week. In de laatste en derde sectie worden bevorderende of 
belemmerende factoren uitgevraagd. Deze vragenlijst is inmiddels vertaald naar het 
Nederlands. Om te beoordelen of deze vragenlijst op een goede manier meet, willen wij dit 
graag testen bij patiënten met chronische lage rugklachten. De EARS zal worden vergeleken 
met de Utrecht HBA Adherence Questionnaire (UHAQ) om te beoordelen of ze hetzelfde 
meten.  
 
Welke patiënten kunnen meedoen aan het onderzoek: 
De volgende patiënten komen in aanmerking voor deelname in dit onderzoek: 

1. Minimaal 18 jaar of ouder, 
2. Aspecifieke lage rugklachten die langer aanwezig zijn dan 3 maanden, 
3. Patiënten krijgen minimaal een oefening voor thuis, 
4. Geen comorbiditeiten zoals maligniteiten, hartfalen, longaandoeningen, diabetes, 

etc.   
5. Patiënt kan Nederlands schrijven en spreken,  

Indien patiënten binnen deze criteria vallen en geïnteresseerd zijn kunnen ze mee doen met 
het onderzoek. Zie hiervoor contact met de onderzoeker.  
 
Belasting voor de patiënt:  
De patiënt zal 2 weken na de intake de vragenlijst via de mail ontvangen. De vragenlijst 
bestaat uit 23 vragen, waarvan 21 meerkeuzevragen en 2 open vragen. Het invullen van de 
vragenlijst zal ongeveer 5 tot 10 minuten duren. Na 10 dagen wordt de patiënt opnieuw 
gemaild om de vragenlijst af te nemen, zo kan de her-test betrouwbaarheid gemeten 
worden. De gegevens die de patiënt invult worden via een beveiligde server verzonden. De 
EARS wordt vergeleken met de UHAQ, deze vragenlijst wordt door de behandelend 
therapeut afgenomen.  
 
Belasting voor de therapeut: 
De behandeld therapeut wordt gevraagd om de gegevens te versturen naar de onderzoeker 
(Sam Beenhakker). Deze gegevens die verzonden moeten worden zijn de voor- en 
achternaam, het e-mailadres en de datum van de eerste afspraak.  
Na 2 weken wordt de therapeut herinnerd om de UHAQ af te nemen. Bij deze vragenlijst 
wordt uitgevraagd in welke frequentie iemand heeft geoefend. Vervolgens worden de 
huiswerkoefeningen op uitvoering beoordeeld door de behandelaar. De volledige UHAQ zal 
naar de therapeut worden gestuurd. Deze data wordt verzonden door de behandeld 
therapeut naar de onderzoeker via een van de kanalen zoals beschreven onder contact. 
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Wat levert het op? 
U helpt mee aan een effectievere behandeling voor chronische lage rugklachten. De praktijk 
of behandelaar krijgt de gemiddelde (praktijk)scores te zien vergeleken met de andere 
respondenten. Er worden geen individuele scores gerapporteerd. 
 
Contact met de onderzoeker: 
Indien er een patiënt met chronische lage rugklachten mee wil doen aan het onderzoek 
moeten de volgende gegevens worden verzonden: 

- Voor- en achternaam 
- E-mailadres 
- Datum van eerste behandeling 
- Naam en e-mailadres van de behandelend therapeut 

Het aanmelden van deelnemers kan via de volgende link:  

Enquete.nivel.nl/EARS   
 

Planning: 
Vanaf februari tot en met mei kunnen deelnemers meedoen aan het onderzoek. Er zijn in 
totaal ongeveer 60 deelnemers nodig. Als een deelnemer geschikt is voor deelname en hier 
interesse in heeft, zullen de onderzoekers een informatiebrief sturen naar de potentiele 
deelnemers. Na 2 weken zal er een mail worden gestuurd met de EARS. De behandeld 
therapeut zal dan via zorgmail of de app Siilo worden benaderd om de UHAQ af te nemen.  
 
Geïnteresseerd? 
Ben je geïnteresseerd om te helpen middels het aanleveren van potentiele patiënten of heb 
je aanvullende vragen, neem dan contact op met Sam Beenhakker (s.beenhakker@nivel.nl   
of 06-25208476).  
 
 
Algemene gegevens: 

Opdrachtgever: Nederlands instituut voor onderzoek van de Gezondheidszorg 
(NIVEL) 

Eindverantwoordelijk 
onderzoeker 

Dr. Ir. Liset van Dijk 

Eindverantwoordelijk vanuit 
de Universiteit Utrecht 

Dr. Martijn Pisters 

Uitvoerend onderzoeker Sam Beenhakker, student klinische 
gezondheidswetenschappen 

  
 
 
 
 
 


