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ACHTERGROND EN DOELSTELLING 

Problemen met oor en gehoor kunnen een grote impact hebben op iemands functioneren en 
leven. Naast het minder goed kunnen horen, leiden (h)oorproblemen vaak tot beperkingen 
in het uitvoeren van allerlei dagelijkse activiteiten en daarmee in het meedoen in het 
maatschappelijke leven1-5. Dit kan vervolgens iemands psychosociale welzijn, cognitieve- en 
emotionele functioneren beïnvloeden6-9. Externe factoren, zoals de fysieke en sociale 
omgeving en persoonlijke factoren, zoals iemands capaciteit om met uitdagingen of 
tegenslagen om te gaan, bepalen mede het functioneren van een persoon10-12. Voor een 
volledige en efficiënte diagnostiek en behandeling van een persoon met (h)oorproblemen is 
het noodzakelijk dat niet alleen de auditieve functies en anatomische en fysiologische 
eigenschappen van het oor worden geëvalueerd, maar ook dat in beeld wordt gebracht wat 
dit voor iemands functioneren in bredere zin betekent. De benadering om tot een diagnose 
en behandelplan van (h)oorproblemen te komen verschilt en hangt onder andere af van de 
focus en expertise van de betrokken zorgverlener(s) en zorginstelling(en). Het is daarom 
essentieel dat een dergelijke aanpak, waarin alle relevante aspecten gestandaardiseerd 
worden geïnventariseerd, al wordt toegepast tijdens een vroeg stadium van beoordeling en 
diagnose. Een andere belangrijke reden is dat het verbreden van de focus op de totale 
persoon in zijn of haar context, kan helpen om de zorg patiëntgerichter te maken. De zorg 
wordt zo niet langer georganiseerd vanuit het perspectief van de zorgverleners of de 
instelling waaraan ze gelieerd zijn, maar begint vanuit het perspectief van de patiënt.  

Een methode om tot het ontwerp van een integrale en gestandaardiseerde methode voor 
een intakei te komen wordt geboden door de Internationale Classificatie van het menselijk 
Functioneren (Engels: International Classification of Functioning, Disability and Health, ICF). 
De ICF is een uitgave van de Wereldgezondheidsorganisatie (Engels: World Health 
Organization, WHO), en bestaat uit een raamwerk van classificaties die tezamen een 
internationaal overeengekomen begrippenkader vormen voor het beschrijven van het 
menselijk functioneren13. Het ICF model gaat er vanuit dat naast biologische aspecten, 
psychologische en sociale factoren een belangrijke rol spelen in het functioneren van een 
persoon (een zogenaamd ‘biopsychosociaal perspectief’). De ICF maakt daarbij onderscheid 
tussen functies,  anatomische eigenschappen, dagelijkse activiteiten, maatschappelijke 
participatie en contextuele factoren (externe factoren en persoonlijke factoren). Met de door 
de ICF geboden denkwijze en het bijbehorende begrippenkader kan het functioneren van een 
persoon met (h)oorproblemen systematisch beschreven worden in samenhang met alle 
factoren die er invloed op uitoefenen. De behoefte aan een dergelijk kader voor oor- en 
gehoorzorg is in verschillende (internationale) studies aangetoond  en ook de toepassing van 
de ICF wordt aanbevolen14-16. Met meer dan 1400 categorieën is de totale ICF classificatie 
echter niet praktisch voor gebruik in de klinische praktijk. Om de implementatie ervan in 

i Een intake of intakegesprek is het eerste gesprek wat een patiënt heeft met een zorgverlener. Tijdens dit gesprek 
worden onder meer gezondheidsklachten besproken. 
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verschillende gezondheidsdomeinen te faciliteren, zijn daarom zogenaamde ‘Core Sets’ 
ontwikkeld. Core Sets zijn verkorte lijsten van ICF-categorieën die het meest relevant worden 
geacht voor het beschrijven van het functioneren en de daarmee samenhangende externe 
factoren van volwassenen met een bepaalde aandoening, zoals slechthorendheid. Zo werden 
in 2011 ook de ICF Core Sets voor Slechthorendheid ontwikkeld (Engels: ICF Core Sets for 
Hearing Loss, CSHL)14, 17-21. Er zijn twee CSHL, een uitgebreide en een korte. De uitgebreide 
dient voor uitgebreide beoordeling door verschillende zorgverleners. De korte CSHL biedt 
een minimale standaard voor het identificeren van de problemen die voorkomen bij 
gehoorproblemen. De korte CSHL biedt mogelijk een goede basis voor het identificeren van 
factoren die relevant zijn bij de intake procedure voor volwassen patiënten met 
(h)oorproblemen die een Keel-Neus-Oor (KNO) afdeling of een audiologisch centrum (AC) 
bezoeken. 

Het doel van het werk dat is beschreven in dit proefschrift is om het biopsychosociale 
perspectief van de ICF toe te passen in de intake procedure van volwassenen met 
(h)oorproblemen, door de CSHL te vertalen naar een intake tool die kan worden gebruik in 
de klinische oto-audiologie setting: de ‘ICF-based e-intake tool’. Hiertoe is de korte CSHL 
geoperationaliseerd in een zogenaamde ‘patiënt gerapporteerde uitkomstmaat’ (Engels: 
patient reported outcome measure; PROM). Met de intake tool kunnen volwassenen met 
(h)oorproblemen worden gescreend op problemen in hun functioneren en kunnen de 
contextuele factoren die relevant zijn voor het functioneren in kaart worden gebracht, zodat 
de zorgverlener en patiënt samen de zorg kunnen afstemmen op de behoeften van de 
patiënt. In dit proefschrift zijn de aanleiding voor en de totstandkoming van de intake tool 
beschreven, en is onderzocht wat er nodig is om deze intake tool in de toekomst succesvol 
te implementeren in de klinische oto-audiologische setting.  

BEVINDINGEN 

Overlap en verschillen tussen de CSHL en de intake documentatie van klinische 
otologie en audiologie (Hoofdstukken 2-3) 
Allereerst zijn twee studies beschreven waarin de overlap en de verschillen tussen de CSHL 
en de huidige KNO- en AC-intake documentatie is onderzocht, in Nederland en de Verenigde 
Staten. De overlap tussen de CSHL-categorieën en de documentatie van de otologie en 
audiologie in Nederland (Hoofdstuk 2) was 89% voor de korte CSHL en 51% voor de 
uitgebreide CSHL. Belangrijk is te noemen dat deze percentages niet gelden per individueel 
patiëntdossier, maar gelden voor alle onderzochte dossiers in een KNO praktijk en AC 
tezamen. Verschillende CSHL-categorieën werden niet teruggevonden in de intake-
documentatie, waaronder hogere mentale functies (Functies), aspecten van het 
maatschappelijk leven (Activiteiten en Participatie) en ondersteuning en attitudes van het 
gezin (sociale Externe Factoren). In de intake documentatie werd één extra ICF-categorie 
geïdentificeerd die momenteel geen deel uitmaakt van de CSHL: "slaapfuncties".  
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Ook enkele Persoonlijke Factoren, die momenteel niet zijn gespecificeerd in de ICF-
classificatie, werden geïdentificeerd in de intake documentatie. 

In de Amerikaanse setting (Hoofdstuk 3) werd de intake documentatie van de Mayo Clinic 
onderzocht. De Mayo Clinic maakt gebruik van een gemeenschappelijk medisch 
documentatiesysteem (een elektronisch gezondheidsdossier) dat toegankelijk is en gedeeld 
wordt door alle zorgverleners van de Mayo Clinic. Naast de discipline-specifieke intake 
documentatie (bijvoorbeeld die van KNO en audiologie), bevat dit systeem patiëntinformatie 
die wordt geregistreerd door alle zorgverleners. Alle intake documentatie tezamen wordt 
'multidisciplinaire intake-documentatie' genoemd. De overlap tussen de ICF-categorieën uit 
de CSHL en uit de multidisciplinaire intake-documentatie was 100% voor de korte CSHL en 
50% voor de uitgebreide CSHL. De overlap voor de discipline-specifieke intake documentatie 
van KNO en audiologie was 70% voor de korte CSHL. Er werd een lager percentage overlap 
voor ICF-categorieën uit de componenten Activiteiten en Participatie en Externe Factoren 
gevonden in vergelijking met de componenten Functies en Anatomische Eigenschappen. In 
overeenstemming met de resultaten van de studie in de Nederlandse setting (Hoofdstuk 2), 
werd de ICF-categorie "slaapfuncties" in de intake documentatie als extra ICF-categorie 
geïdentificeerd. Daarnaast werden de extra ICF-categorieën met betrekking tot bewegings-
gerelateerde functies en activiteiten (bijvoorbeeld mobiliteit) en verschillende Persoonlijke 
Factoren geïdentificeerd.  

De algehele overlap tussen het CSHL en de intake documentatie die in beide studies 
(Nederlandse setting en Amerikaanse setting) werd aangetoond, ondersteunen de 
zogenaamde ‘inhoudsvaliditeit’ van de CSHL. Dit houdt in: de CSHL kwam voldoende overeen 
met de intake documentatie. De gedeeltelijke verschillen die werden gevonden, geven aan 
dat de huidige intake procedures mogelijk niet alle aspecten identificeren die relevant zijn 
voor patiënten met (h)oorproblemen. De verschillen kunnen ook te maken hebben met de 
verschillende intake documentatie-methoden die gebruikt worden, afhankelijk van het type 
patiënt, de zorgverlener en/of de afdeling, en het zorgcentrum. Deze verschillende methoden 
impliceren verschillen in de geïdentificeerde functionerings-onderwerpen tijdens de intake 
procedure. Anderzijds duidt de identificatie van de extra categorieën er op dat de CSHL 
mogelijk moet worden uitgebreid in het kader van de intake-procedure en de praktijk waar 
deze wordt toegepast. Op basis van de bevindingen in deze beide studies werd 
geconcludeerd dat er behoefte is aan de ontwikkeling van een praktische, systematische 
intake standaard voor het verzamelen van CSHL-informatie in de klinische oto-audiologische 
praktijk. 

Toepassing van de ICF in revalidatie voor slechtziend- en blindheid (Hoofdstuk 4) 
In de studie in Hoofdstuk 4 werd de intake-documentatie van jongvolwassenen van twee 
Nederlandse multidisciplinaire revalidatiecentra voor slechtziendheid in kaart gebracht, door 
de daarin genoemde revalidatie-behoeften te linken aan de passende ICF-categorieën uit de 
totale ICF-classificatie. De meeste revalidatiebehoeften die werden geïdentificeerd hadden 
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betrekking op ICF-categorieën uit de component Activiteiten en Participatie (frequentie 
67,6% van de revalidatiebehoeften). Vaak gingen de onderwerpen over onderwijs, werk, 
onafhankelijk een huishouden hebben, zelfredzaamheid in mobiliteit, gebruik van 
communicatieapparatuur en -technieken, en de psychologische gevolgen van een visuele 
beperking. Onderwerpen over interpersoonlijke interacties en relaties, en gemeenschaps-, 
sociaal- en maatschappelijk leven werden weinig gevonden in de revalidatiebehoeften, 
ondanks dat deze als belangrijk zijn aangetoond in de literatuur. Revalidatiebehoeften die 
werden geïdentificeerd in het component Externe Factoren (frequentie 21,2% van de 
revalidatiebehoeften) benadrukken het belang van deze component in de standaard intake 
procedure. 

De intake-processen binnen de revalidatie centra waren niet uniform: revalidatie behoeften 
werden verkregen via (1) een semigestructureerde intake methode of (2) een 
gestructureerde intake methode middels de ‘Participation Activity Inventory’ (PAI)22. 
Vergelijkbare ICF-categorieën werden geïdentificeerd in beide intake methoden, maar de 
gestructureerde intake met de PAI resulteerde in 1) meer revalidatiebehoeften (gemiddeld 
aantal van 11 behoeften met de PAI versus 3 behoeften zonder de PAI) en 2) een betere 
weergave van de behoeften die in de literatuur als belangrijk worden vermeld. Daarom lijkt 
een gestructureerde manier om de revalidatiebehoeften te identificeren de voorkeur te 
hebben. Concluderend  is er behoefte aan een geschikte intake-methode met domeinen die 
relevant zijn voor het leven en de ontwikkeling van jongvolwassenen, zodat deze kunnen 
worden vertaald in zinvolle revalidatie behoeften.  

Naast het verschil in domein (oogheelkunde versus oto-audiologie) is de fase van zorg een 
ander belangrijk verschil tussen de studies in Hoofstukken 2-3 en Hoofdstuk 4. In de eerste 
twee hoofdstukken gaat het om patiënten die zich voor het eerst melden met een zorgvraag, 
terwijl het in Hoofdstuk 4 gaat om mensen waarbij de diagnose van een ernstig functioneel 
probleem reeds gesteld is met een hulpvraag op het gebied van revalidatie. De lessen die op 
basis van Hoofdstuk 4 kunnen worden getrokken voor de ontwikkeling van de intake tool in 
de klinische oto-audiologische praktijk zijn: 1) het meenemen van aspecten van het 
functioneren in een intake tool lijkt nodig om relevante patiënt-behoeften te identificeren; 
2) welke categorieën relevant zijn in de intake is afhankelijk van de setting en het doel van 
de intake procedure; 3) het ICF-model lijkt een geschikt kader om het functioneren van 
personen op een gestructureerde manier in kaart te brengen. 
 
Operationalisatie van ICF Core Set voor Slechthorendheid in een ICF-gebaseerde e-
intake tool (Hoofdstuk 5) 
Hoofdstuk 5 beschrijft het ontwikkelingsproces van de ICF-based e-intake tool. Deze 
ontwikkeling bestond uit verschillende onderdelen: 1) de selectie van items uit een pool van 
items van bestaande PROMs, 2) een formeel en op consensus gebaseerd 
besluitvormingsproces over inclusie van items en 3) kwalitatieve inhoudsbeoordelingen met 
behulp van een expertonderzoek en een pilotstudie onder patiënten.  
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Het resultaat was een ziekte-specifieke e-intake tool bestaande uit 62 items verdeeld in 6 
domeinen: (1) algemene informatie, inclusief reden voor bezoek, sociaal- demografische 
items en items over medische achtergrond; (2) algemene lichaamsfuncties; (3) oor- en 
gehoorstructuren en -functies; (4) activiteiten en participatie; (5) omgevingsfactoren; en (6) 
mastery en coping. Op basis van de kwalitatieve studie met experts (audiologen, KNO artsen, 
patiëntvertegenwoordigers en onderzoekers) werden de instructies van de items in de 
domeinen activiteiten en participatie en omgevingsfactoren aangepast, zodat ze expliciet 
gerelateerd waren aan de (h)oorproblemen van de patiënt. De pilotstudie toonde aan dat de 
intake tool voldoende leek te kunnen meten wat beoogd werd te meten (er werd 
zogenaamde inhoudsvaliditeit aangetoond). Verder beoordeelden zowel de experts als de 
patiënten de intake tool in het algemeen als een in potentie relevant instrument voor de 
intake procedure, met een logische en duidelijke structuur. Tenslotte resulteerde de 
pilotstudie in wijzigingen in de formulering van de items in het domein omgevingsfactoren. 
 
Het bestaande online portaal "KLIK" werd gekozen als het middel om de intake tool digitaal 
te implementeren. Door het gebruik van dit portaal worden de resultaten van de patiënt na 
voltooiing van de vragenlijst digitaal gepresenteerd en omgezet in een "functionerings- 
profiel", dat zowel door de patiënt als door de behandelend zorgverlener toegankelijk is. 
Verder onderzoek is nodig om het beoordelen en interpreteren van het profiel van de patiënt 
te vergemakkelijken voor zowel de patiënt als de zorgverlener. Hieronder valt het definiëren 
van relevante afkapwaarden voor individuele items of domeinen en het bepalen van hoe het 
functionerings-profiel kan worden vertaald in behandelopties. De ontwikkeling van een 
beslisboom zou een mogelijk optie hiervoor kunnen zijn. Daarnaast is belangrijk om te zien 
hoe de zorgverlener en patiënt gezamenlijk in het beslissingsproces deelnemen, zodat de 
intake tool kan bijdragen aan patiëntgerichte zorg.  
 
Implementatie van de ICF-gebaseerde e-intake tool in de klinische otologie en 
audiologie praktijk (Hoofdstukken 6-7) 
Hoofdstukken 6 en 7 beschrijven de studies die gericht waren op het implementatieproces 
van de ICF-based e-intake tool. Het ‘Behaviour Change Wheel’ (BCW) werd hiervoor gebruikt. 
Het BCW helpt bij het kiezen en ontwerpen van interventies voor gedragsverandering. Dit 
kan verandering zijn zowel bij patiënten (hier: het invullen van de intake tool) als bij 
zorgverleners (hier: het gebruiken van de intake tool). Door gebruik te maken van de BCW 
methode wordt de interventie op een systematische manier ontwikkeld en is de interventie 
gebaseerd op theorie. Het BCW gaat in de kern uit van drie grootheden: Bekwaamheid 
(‘Capability’: fysieke en mentale bekwaamheid), Gelegenheid (‘Opportunity’: gelegenheid 
verschaft door sociale en fysieke omgeving) en Motivatie (‘Motivation’: overwogen en 
automatische motivatie). Samen vormen ze het COM-B model. Met behulp van het COM-B-
model en het bijbehorende meer specifieke framework (bekend als het ‘Theoretical Domains 
Framework’) werden eerst belemmerende en bevorderende factoren voor het gebruik van 
de intake tool vanuit de perspectieven van zorgverleners en patiënten geïdentificeerd en 
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gecategoriseerd (Hoofdstuk 6). Focusgroepen en interviews met zorgverleners (KNO artsen, 
N = 14; audiologen, N = 8) en patiënten (N = 18) werden hiervoor uitgevoerd. Bij zorgverleners 
waren de belemmerende  factoren onder meer: gebrek aan tijd om de intake tool te 
gebruiken (Gelegenheid) en angst om verantwoordelijk te worden gehouden voor het 
behandelen van de geïdentificeerde problemen, zelfs of juist als deze buiten de 
waargenomen expertise van de zorgverlener zouden vallen (Motivatie). Bevorderende 
factoren omvatten bijvoorbeeld de integratie van de intake tool in het elektronische 
patiëntendossier (Gelegenheid); de mogelijkheid voor de patiënt om beter voorbereid te zijn 
op de intake afspraak (Motivatie); en de mogelijkheid van de intake tool in het voorzien van 
een compleet beeld van het functioneren van de patiënt (Motivatie). Bij patiënten waren de 
belemmerende factoren onder meer: de angst om het persoonlijk contact met de 
zorgverlener te verliezen (Motivatie); en angst dat het gebruik van de intake tool een negatief 
effect zou kunnen hebben op gesprekken met de zorgverlener (Motivatie). Bevorderende 
factoren die werden geïdentificeerd door de patiënten waren het hebben van voldoende 
kennis over het doel en de relevantie van de intake tool (Bekwaamheid); de verwachte betere 
voorbereiding voor de intake afspraak (Motivatie); en de verwachting van een meer 
gefocuste intake procedure (Motivatie). 

In het tweede deel van het onderzoek, beschreven in Hoofdstuk 7, werd een interventie 
ontwikkeld voor de daadwerkelijke implementatie van de ICF-based e-intake tool. De 
interventie werd ontwikkeld door gebruik te maken van de geïdentificeerde belemmerende 
en bevorderende factoren van Hoofdstuk 6 en op de beschikbare informatie over interventies 
uit andere implementatiestudies. Via een consensusprocedure met relevante 
belanghebbenden (zorgverleners, een implementatie-expert, en onderzoekers) werden 
zogenaamde interventie componenten geïdentificeerd. Dit zijn onderdelen van de 
interventie die gericht zijn op het vergemakkelijken van het gebruik van de intake tool voor 
zorgverleners en patiënten. Interventiecomponenten voor zorgverleners waren het 
aanbieden van educatief en trainingsmateriaal en workshops door opinieleiders (in dit geval 
Audiologie- en KNO stafleden). Het inzetten van opinieleiders zou de kennis, het bewustzijn, 
de vaardigheden en het vertrouwen in het eigen kunnen van zorgverleners moeten 
verbeteren met betrekking tot het gebruik van de intake tool. Andere 
interventiecomponenten omvatten aanpassingen in het ontwerp van de intake tool om het 
praktische gebruik van de tool te vergemakkelijken. Voor patiënten dient een beknopte 
informatiebrief te worden opgesteld die samen met de intake tool wordt verzonden. In deze 
brief is het belangrijk dat de doelen en de relevantie van de intake tool duidelijk uitgelegd 
zijn en dat helder is omschreven hoe de intake tool in de gesprekken met de zorgverlener 
wordt gebruikt.  

De resultaten van Hoofdstuk 7 vormen een eerste stap naar een succesvolle implementatie 
van de intake tool. De volgende stap is de vertaling van deze implementatie interventie in 
een geïntegreerd implementatieplan. 
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Algemene discussie (Hoofdstuk 8) 
In Hoofdstuk 8 worden de belangrijkste bevindingen uit dit proefschrift besproken en worden 
mogelijke gevolgen voor de klinische praktijk en voor toekomstig onderzoek geschetst. De 
studies in dit proefschrift laten zien dat de huidige oto-audiologie-intakestandaarden zouden 
moeten worden aangepast om te voldoen aan de standaard van de ICF korte CSHL. Er zijn 
belangrijke stappen gezet om een intake tool te creëren (de ICF-based e-intake tool) die 
patiënten met (h)oorproblematiek op een inzichtelijke en gestandaardiseerde manier in 
kaart brengt vanuit een biopsychosociaal perspectief. Hiermee kan het toepassen van 
patiëntgerichte zorg worden ondersteund, door het brede (integrale) beeld dat op een 
gestandaardiseerde manier wordt gepresenteerd aan de zorgverlener vooraf aan de intake 
afspraak. Vervolg doelstellingen zijn de optimalisatie van de inhoud en het gebruik van de 
intake tool in de klinische praktijk. Dit vereist continue training, interactieve sessies, evenals 
beschouwingen op de voortgang met en feedback van zorgverleners en patiënten. Op de 
lange termijn is het beschikbaar stellen van financiële en organisatorische ondersteuning 
vereist om het gebruik van de intake tool in de klinische praktijk mogelijk te maken. Vervolg 
onderzoek is nodig voor verdere optimalisatie van de intake tool en de daadwerkelijke 
implementatie ervan in de klinische praktijk op grote schaal. Dan kan daarna ook de 
effectiviteit van de implementatie interventie, en uiteindelijk de effectiviteit van de intake 
tool op (de kwaliteit van) de patiëntenzorg bepaald worden. 
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