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SAMENVATTING

In het huidige project is een e-learning programma ontwikkeld door de Universiteit van

Maastricht. Het e-learning programma is ontwikkeld voor leefstijlcoaches (LSCs) die werken

met gecombineerde leefstijlinterventies om blessure- en valpreventie onder de aandacht te

brengen bij personen met overgewicht en obesitas die (meer) gaan bewegen. Het doel van

het e-learning programma is ervoor te zorgen dat materialen over blessure- en valpreventie,

ontwikkeld door VeiligheidNL, meer onder de aandacht gebracht worden bij obese patiënten

die gaan sporten. De materialen betreffen een website voor de startende beweger, een

folder en een boekenlegger om blessures te voorkomen en voor valpreventie een

valrisicotest inclusief de valrisicoanalyse. Het e-learning programma bestond uit een online

module waar alleen gebruikers van de interventie toegang tot hadden en bestond uit een

aantal onderdelen: een kennistoets, kennisbank, vaardigheidstraining, materialenarchief en

discussieforum.

In het huidige rapport wordt een pilotstudie beschreven bestaande uit zowel een

procesevaluatie als een effectevaluatie. De gemeten uitkomstmaten zijn cognities van LSCs

en patiënten ten aanzien van blessure- en valpreventie en de materialen ontwikkeld door

VeiligheidNL. De evaluatie van de pilotstudie van het e-learning programma heeft plaats

gevonden door middel van een gerandomiseerde pilotstudie onder 30 locaties die een

beweeg-/leefstijlprogramma aanbieden voor mensen met overgewicht en obesitas. LSCs in

zowel de interventie- als de controlegroep werden gevraagd ieder minstens 5 patiënten te

includeren.

Er zijn geen opvallende verschillen zichtbaar tussen interventie en controlegroep na

afloop van de interventie wat betreft de cognities van de patiënten en LSCs. Wel zijn er

veranderingen in cognities zichtbaar bij LSCs en patiënten wat betreft de waardering van de

materialen ontwikkeld door VeiligheidNL. Zowel LSCs als patiënten in de interventietroep

zijn bekender geworden met de materialen, in vergelijking met de controlegroep.

Uit de procesevaluatie kwam naar voren dat meerdere onderdelen van het e-learning

programma positief werden geëvalueerd door de LSCs, al dient het programma ook op

onderdelen te worden verbeterd. Er zijn aanbevelingen gedaan om het programma en de

implementatie te verbeteren.
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1. INTRODUCTIE
Sportblessures dragen in belangrijke mate bij aan de medische kosten en verzuimkosten in

Nederland (1). Per jaar komen in Nederland naar schatting 4,4 miljoen sportblessures voor,

waarvan 1,7 miljoen blessures (39%) medische behandeling behoeven (2). De totale

maatschappelijke kosten van sportblessures bedroegen 1,5 miljard euro in 2012 (2).

Daarvan zijn 440 miljoen euro directe medische kosten en 1 miljard euro verzuimkosten.

Er zijn aanwijzingen dat individuen met overgewicht (BMI 25-30) en obesitas (BMI

30+) een verhoogd risico lopen op het ontstaan van acute en chronische peesontstekingen

als ze sporten (3, 4). Daarnaast hebben obese individuen een verhoogd risico op

(knie)artrose (5) en fasciitis plantaris (ontsteking van de peesplaat onder de voet) die bij

deze doelgroep zijn geassocieerd met beperkingen in het lichamelijke functioneren (6). Bij

mensen met obesitas zijn blessures vaak ernstiger. Ze herstellen moeilijker en blessures

hebben vaak ernstigere gevolgen (bijv. meer complicaties) (4, 6-8). Ook heeft obesitas

negatieve gevolgen voor het herstel na het plaatsen van gewrichtsprothesen in de heup en

de knie (9).

Naast een verhoogd risico op blessures is gebleken dat obesitas ook is geassocieerd

met een verhoogd valrisico (8, 10). Er is vooral onderzoek gedaan naar valincidenten bij

ouderen, omdat bekend is dat valincidenten daar beduidend vaker voorkomen. Een mogelijk

gevolg van een valincident is het optreden van fracturen (11, 12) en forse beperkingen in het

dagelijks functioneren (8). Deze gevolgen zijn ook ernstiger dan bij mensen met een gezond

gewicht (8).

 Ongeacht de Body Mass Index (BMI) worden in Nederland ongeveer 100.000

mensen per jaar behandeld op de Spoedeisende Hulp i.v.m. een valongeval, 43.000

mensen moeten daarvoor naar het ziekenhuis en ongeveer 2.000 mensen overlijden t.g.v.

een valongeval. Iedere 7 minuten komt een 65-plusser zo ernstig ten val dat daarvoor de

Spoedeisende Hulpafdeling moet worden bezocht. Door een toename van het aantal

ouderen is het aannemelijk dat deze aantallen zullen toenemen (voor meer gedetailleerde

informatie zie: http://www.veiligheid.nl/cijfers/valongevallen-65-plussers). Een tweede factor

die daaraan bij kan dragen is de toename van het aantal mensen met overgewicht/obesitas

naarmate ze ouder worden.

 Uit cijfers van het CBS blijkt dat overgewicht en obesitas vaker voorkomen bij het

toenemen van de leeftijd (Figuur 1). In 2011 had 59% van de mensen tussen 65 en 75 jaar

matig tot ernstig overgewicht. De combinatie van een hogere leeftijd en matig tot ernstig

overgewicht leiden tot een aanzienlijk toename van het valrisico bij 65+ers.
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1.1 Oorzaken van verhoogd blessure risico

Er is toenemende evidentie dat adipocytokines, cellen die worden geproduceerd door

vetweefsel, een rol spelen bij onstekingsprocessen van o.a. het bewegingsapparaat en een

negatieve rol spelen bij de kraakbeenvorming in gewrichten (9). Er zijn ook aanwijzingen dat

mechanoreceptoren in gewrichten en andere bij immuunreacties betrokken cellen, zoals

macrofagen, daarbij van belang zijn. Zo geeft de literatuur aan dat het samenspel van deze

cellen leidt tot een verstoring van de metabole processen in pees- en kraakbeenweefsel en

dientengevolge tot een vertraging van het herstelproces na een peesoverbelasting, zodat er

een chronische peesontsteking kan ontstaan. Ook remmen deze cellen het

kraakbeenmetabolisme en zodoende de aanmaak van nieuw kraakbeen en maken zij

kraakbeen gevoeliger voor overbelasting met als mogelijk gevolg vervroegde artrose. Door

de combinatie van een (te) hoge pees- en gewrichtsbelasting en een vertraagd

herstelproces is het risico op blessures of kraakbeendegeneratie daarom groter bij mensen

met overgewicht, zeker als zij meer gaan bewegen (3, 5). Naast bovengenoemde

problematiek is er ook een samenhang gevonden tussen overgewicht en een grotere

musculaire stijfheid en platvoeten, waarbij wordt verwacht dat daardoor een groter risico op

spier- of voetblessures is (13, 14). Als er eenmaal sprake is van diabetes type 2, kunnen

Figuur 1: Verdeling van

gewichtscategorieën
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vrije glucosemoleculen zich binden aan collageen, een grondbestanddeel van kraakbeen en

peesweefsel. Hierdoor vermindert de belastbaarheid van deze weefsels verder, met als

gevolg een groter risico op schade (4). Doordat obese patiënten een verhoogd risico hebben

op artrose (5) is er ook een gerede kans dat een te snelle opbouw van de lichamelijke

belasting leidt tot een actualisering van de artrose met als gevolg gewrichtskapselontsteking,

pijn en dientengevolge een beperking in de mogelijkheid om te sporten of te wandelen.

1.2 Oorzaken van verhoogd valrisico

Er wordt een aantal factoren beschreven dat het valrisico verhoogt bij patiënten met

obesitas: een verminderde herstelstap (15), een verminderde balans (16) eventueel t.g.v.

pijn (17), angst gerelateerde vermijding van activiteiten (18), vitamine D deficiëntie (invloed

op neuromusculaire functies leidend tot verminderd lichamelijk functioneren) (19), een

verhoogde parathyreoïd hormoon spiegel (gerelateerd aan spierzwakte) (20), gebruik van

bepaalde medicijnen en een valgeschiedenis (21).

1.3 Leefstijlinterventies

Voor mensen met overgewicht en obesitas zijn verschillende soorten interventies ontwikkeld,

waarbij is gebleken dat Gecombineerde Leefstijlinterventies (GLI) effectief zijn als het gaat

om het veranderen van het gezondheidsgedrag (22, 23). GLIs bestaan doorgaans uit een

combinatie van begeleiding door een diëtist om gezonder te gaan eten en door bijvoorbeeld

een fysiotherapeut om meer te gaan bewegen. Bij een GLI zoals de BeweegKuur is dat

aangevuld met Leefstijlcoaching. Leefstijlcoaching, vaak door de praktijkondersteuner van

de huisarts, beoogt de intrinsieke motivatie van de deelnemer om gezonder te eten en meer

te bewegen te vergroten, om zodoende de kans op het volhouden van het gezonde gedrag

te vergroten.

Door deelname aan een GLI kan er sprake zijn van een vrij plotselinge verandering

van het beweeggedrag. Door de daarmee gepaard gaande toename van de lichamelijke

belasting in combinatie met hun overgewicht, lopen deelnemers aan dergelijke interventies

een verhoogd risico op blessures aan het bewegingsapparaat (3, 4). Als deelnemers

bovendien een hogere leeftijd hebben is er ook een verhoogd valrisico (8, 10).
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1.4 Preventie van blessures en vallen

Om de kans op blessures en het valrisico te verkleinen is het van belang dat mensen met

overgewicht, die beginnen met bewegen en/of hun beweegactiviteiten opvoeren goed

worden geïnformeerd over de wijze waarop zij hun belasting kunnen opbouwen en welke

voorzorgsmaatregelen zij kunnen nemen ter voorkoming van blessures. Ook is dit zinvol als,

m.n. bij de oudere deelnemers, een inventarisatie van het valrisico wordt gedaan. Voor

blessurepreventie heeft VeiligheidNL onder andere een website ontwikkeld (zie

http://www.voorkomblessures.nl) waarop ook informatie staat voor de startende beweger

(zie http://www.voorkomblessures.nl/starten-met-bewegen/beweegactiviteiten-starten-met-

bewegen). Ook is een boekenlegger ontwikkeld met daarop 4 belangrijke tips ter voorkoming

van blessures en met een verwijzing naar aanvullende informatie op de website. Bovendien

is een mobiele applicatie (app) ontwikkeld, specifiek gericht op het voorkomen van

enkelblessures. Daarnaast heeft Veiligheid.nl informatie over valpreventie beschikbaar op de

website

http://www.veiligheid.nl/csi/veiligheidnl.nsf/zoeken/99525312B9F1430DC1257B570050A611

en http://www.veiligheid.nl/voorlichtingsmateriaal/valanalyse-inventarisatie-valrisico-65-door-

de-eerstelijnszorg waar de mogelijkheid bestaat om de valrisicotest, inclusief de

valrisicoanalyse, te bestellen of te downloaden.

Eerder onderzoek onder deelnemers aan de BeweegKuur heeft laten zien dat de

implementatie van de voorzieningen voor blessurepreventie niet goed is verlopen (1).

Alhoewel de bovenstaande materialen bij een meerderheid van de deelnemers onder de

aandacht zijn gebracht, heeft dat slechts in zeer beperkte mate geleid tot het bezoeken van

de betreffende websites. Leefstijlcoaches (LSCs) gaven hierbij zelf aan dat het geven van

voorlichting op dit gebied wel tot hun taken behoort, maar dat zij er nog weinig aandacht aan

besteedden. Zij zouden de schriftelijke informatie liever gepaard laten gaan met mondelinge

informatie. Zij vonden blessurepreventie overigens ook meer een taak van de fysiotherapeut.

Valpreventie was bij de doelgroep individuen met overgewicht en obesitas nog geen punt

van aandacht geweest.

Het huidige onderzoek heeft tot doel de wijze waarop blessure- en valpreventie en de

daarvoor beschikbare materialen door de LSC van de BeweegKuur of vergelijkbare GLIs

onder de aandacht van de deelnemers wordt gebracht, te verbeteren. Het onderzoek beoogt

het aantal bezoeken aan de door VeiligheidNL ontwikkelde website voor starten met

bewegen en de beschikbare informatie over valpreventie te bevorderen. Een belangrijk

subdoel dat daartoe moeten leiden is het vergroten van het bewustzijn van het verhoogde

blessure- en valrisico van mensen met overgewicht of obesitas door intermediairs in de zorg,

zoals praktijkondersteuners (POHs) en fysiotherapeuten die optreden als LSC, en de
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aandacht die zij er in hun consulten aan besteden. Verder heeft het tot doel het bewustzijn

en de aandacht van deelnemers aan GLIs voor blessure- en valpreventie te vergroten en

vaststellen of dit leidt tot het nemen van preventieve maatregelen. Hiervoor is een

interventie, namelijk een e-learning programma, ontwikkeld.

In een tussenrapport over blessure – en valpreventie bij beginnende bewegers met

overgewicht en obesitas, geschreven door Hamers et al. (24), zijn systematische semi-

gestructureerde interviews beschreven die uitgevoerd zijn om de factoren die een rol spelen

bij het al dan niet besteden van aandacht aan blessure- en valpreventie bij individuen met

overgewicht en obesitas in kaart te brengen. Daarnaast werd beschreven hoe de interventie

is ontwikkeld op systematische wijze, met behulp van Intervention Mapping. De eerste 4

stappen van het IM-proces werden beschreven: van formatief onderzoek tot en met de

ontwikkeling van de interventie. Voor meer informatie over deze stappen verwijzen wij naar

dat rapport (24). In het huidige rapport wordt het laatste onderdeel van stap 4 beschreven,

namelijk een pilotstudie. In deze pilostudie is, naast de effectiviteit van de interventie, gericht

op de resultaten van de procesevaluatie, waarbij wordt vastgesteld of de interventie

accuraat, haalbaar en acceptabel is.

2. METHODE

2.1 Interventie: E-learning programma
De interventie voor LSCs bestond uit een e-learning programma waar alleen de gebruikers

(LSCs) van de interventie toegang tot hadden. Voor een beschrijving van de ontwikkeling

van de programmacomponenten verwijzen we naar het eerdergenoemde tussenrapport (24).

Het e-learning programma is opgebouwd uit onderstaande programmacomponenten.

Tijdens het eerste bezoek aan het e-learning programma krijgen de gebruikers van de

interventie een kennistoets aangeboden om hen inzicht te geven in hun huidige

kennisniveau op het gebied van blessure- en valpreventie. Na het invullen van de

kennistoets krijgen ze feedback over welke vragen ze goed en fout beantwoord hebben. Bij

een foutief antwoord worden deelnemers doorverwezen naar de onderdelen van de

interventie waar ze de informatie over de specifieke vraag kunnen vinden (bv. U hebt deze

vraag niet volledig juist beantwoord. Het antwoord kunt u vinden in het onderdeel ‘blessures’

uit de kennisbank). Wanneer zij al veel kennis hebben over een bepaald onderdeel (bv.

blessures) en in deze vragen dus geen fouten maken, biedt dit hen de mogelijkheid om het

betreffende gedeelte van de interventie over te slaan. Deze kennistoets blijft daarna in het

programma beschikbaar als zelfreflectietoets. Deelnemers wordt geadviseerd deze toets

nog eens te maken zodat zij hun eigen vorderingen kunnen toetsen.
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Na het invullen van de kennistoets worden de andere onderdelen zichtbaar van het e-

learning programma. Er is een kennisbank beschikbaar, waarin de documenten zijn

opgenomen met daarin samengevat de kennis over blessures, vallen en de voorzieningen

van VeiligheidNL. In het onderdeel ‘voorzieningen’ wordt uiteengezet wat het belang is van

de materialen, wanneer en voor wie ze moeten worden gebruikt en hoe ze moeten worden

gebruikt. In het voorzieningen onderdeel is ook een aantal filmpjes opgenomen. In deze

filmpjes wordt de Valanalyse gepresenteerd.

Daarnaast is er het onderdeel Vaardigheidstraining waarin drie vignetten

(geschreven casuïstieken) en drie filmpjes zijn opgenomen. De vignetten en de filmpjes

betreffen dezelfde casussen. Drie van deze filmpjes bootsen een consult in de praktijk na,

waarin blessure- en valpreventie door een LSC, met behulp van motiverende

gespreksvoering, onder de aandacht worden gebracht bij een patiënt met overgewicht of

obesitas. De filmpjes gaan in op blessurepreventie (filmpje 1 en 2) en valpreventie (filmpje

3). Het eerste filmpje betreft een demonstratie van een gesprek over het aanspreken van het

probleem en het motiveren van patiënten om gebruik te gaan maken van de voorzieningen

voor blessurepreventie. Het tweede filmpje gaat specifiek over het stimuleren van patiënten

die, ondanks het eerste gesprek, toch geen gebruik hebben gemaakt van de voorzieningen

voor blessurepreventie. Het derde filmpje behandelt het eerste gesprek over valpreventie.

De filmpjes worden steeds voorafgegaan door de bijbehorende casusbeschrijving (vignette).

Om gebruikers van de interventie bekend te maken met de voorlichtingsmaterialen, is

naast het kennisbestand over deze voorzieningen, een Materialenarchief in het e-learning

programma opgenomen. In dit archief zijn alle voorlichtingsmaterialen van VeiligheidNL

opgenomen en direct beschikbaar voor gebruik: gebruikers kunnen de materialen

downloaden als pdf-bestand en eventueel uitprinten om mee te geven aan de patiënt.

Daarnaast is er in de interventie website ook een submenu te vinden met contactgegevens

van VeiligheidNL. Hiermee hebben LSCs de mogelijkheid de voorlichtingsmaterialen te

bestellen. Er wordt uitgelegd waar de materialen besteld kunnen worden en hoe dat in zijn

werk gaat.

Tot slot is er een Discussieforum in de vorm van een link waarmee gebruikers

worden verwezen naar een online community die speciaal voor deze interventie is

aangemaakt. Gebruikers kunnen zich aanmelden bij deze groep en hebben vervolgens de

mogelijkheid om kennis te delen met andere gebruikers van de interventie die in deze groep

zijn aangemeld of met ze te discussiëren over onderwerpen die aansluiten bij het onderwerp

blessure- en valpreventie. Ook zouden zij op dit forum ervaringen kunnen uitwisselen over

het in de praktijk brengen van de vaardigheden die ze tijdens de interventie hebben geleerd

en elkaar vragen stellen of adviezen geven. De online community is alleen toegankelijk voor
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gebruikers van de interventie. In bijlage 1 zijn screenshots van het e-learning programma

opgenomen.

2.2 Pilotstudie
De evaluatie van de pilotstudie van het e-learning programma heeft plaats gevonden door

middel van een gerandomiseerde studie (RCT) onder 30 locaties die een beweeg-

/leefstijlprogramma aanbieden voor mensen met overgewicht en obesitas. Voor deelname

aan deze RCT werden 250 locaties benaderd, bestaande uit huisarts-, fysiotherapie-,

oefentherapie en diëtistenpraktijken, die stonden geregistreerd als voormalige

BeweegKuurpraktijk. Tot benadering van al deze locaties is besloten, omdat slechts

gedeeltelijk bekend was in hoeverre zij nog een leefstijlinterventie aanbieden.

De LSCs van deze locaties werden at random toegewezen aan een interventie en

een controleconditie. Prestratificatie vond plaats op basis van geslacht en beroep. Vóór de

randomisatie vulden de LSCs een online vragenlijst (via surveymonkey) in die hieronder

beschreven wordt. De LSCs in de interventiegroep ontvingen een pakket met de schriftelijke

materialen van VeiligheidNL (valrisicotest, valanalyse, poster om deelnemers te werven,

toestemmingsformulier, een presentje voor zichzelf en de materialen voor deelnemers:

folder ’een goede conditie helpt vallen voorkomen’, boekenlegger, vragenlijsten,

begeleidende brieven, toestemmingsformulieren, antwoordenveloppen en een presentje) én

zij kregen gedurende 2 maanden toegang tot het e-learning programma. LSCs die waren

toegewezen aan de controleconditie ontvingen eveneens het pakket met materialen, maar

kregen gedurende de interventieperiode geen toegang tot het programma. Alle LSCs

ontvingen ongeveer 3 maanden na de start van het onderzoek de posttest vragenlijst. Deze

vragenlijst werd wederom digitaal afgenomen. LSCs in zowel de interventie- als de

controlegroep werden gevraagd ieder minstens 5 patiënten te includeren.

2.3 Patiënten
Geschikte patiënten waren beginnende bewegers met overgewicht en/of obesitas.

Deelnemers die besloten mee te doen aan het programma ontvingen van de LSC een

begeleidende brief, een toestemmingsformulier en de baseline vragenlijst. Na invulling

diende deze lijst in de bijgevoegde en gefrankeerde antwoordenvelop te worden gestuurd

naar de Universiteit Maastricht. Daarnaast ontvingen de deelnemers van de LSCs de

materialen: een boekenlegger met tips om vallen te voorkomen (mét de link naar de website

voor blessurepreventie) en de folder: ‘een goede conditie helpt vallen voorkomen’. Na 3

maanden ontvingen de patiënten de posttest vragenlijst.
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2.4 Uitkomsten
De primaire uitkomstmaat van de pilotstudie was het aantal bezoeken van patiënten op de

website ‘startenmetbewegen.nl’. Dit werd gemeten met behulp van Google Analytics.

Patiënten in de interventiegroep hadden op de boekenlegger de volgende link staan:

www.startenmetbewegen.nl/voorkomblessures. Patiënten uit de controlegroep hadden een

andere link erop staan: www.startenmetbewegen.nl/blessurepreventie.

Daarnaast werden veranderingen in cognities van zowel de LSCs en patiënten

gemeten met behulp van vragenlijstonderzoek. De vragenlijsten van baseline en posttest

waren vrijwel identiek, behalve dat de posttestvragenlijst nog een aantal andere concepten

mat gerelateerd aan procesevaluatie.

2.4.1 Vragenlijst LSC’s
Demografische gegevens

In de baseline vragenlijst van de leefstijlcoaches werden de volgende algemene kenmerken

gemeten: geslacht, geboortedatum (om leeftijd te berekenen), beroepsgroep (antwoord

categorieën: praktijkondersteuner, fysiotherapeut, diëtist, huisarts, en anders namelijk), en

jaren werkervaring (antwoordcategorieën: 1-3 jaar, 4-6 jaar, 7-9 jaar, 10 jaar of meer).

Cognities

De gemeten cognities van LSCs kunnen worden onderverdeeld in cognities gerelateerd aan

preventie en cognities gerelateerd aan materialen die ontwikkeld zijn door VeiligheidNL.

Beide categorieën cognities zijn gemeten voor zowel blessure- als valpreventie. Alle items

zijn op 5-puntschalen gemeten tenzij anders aangegeven. Zie de resultaten voor de baseline

scores en de betrouwbaarheid van de schalen (Tabel 4).

Kennis (‘Het is mij bekend dat beginnende bewegers met overgewicht en obesitas

(O&O) een verhoogd risico hebben op blessures’), bewustzijn voor het belang van preventie

(‘Het voorkomen van valincidenten bij beginnende bewegers met O&O is essentieel’) en

aandacht voor preventie (‘Hoeveel aandacht besteedt u op dit moment aan voorlichting over

het voorkomen van blessure bij uw patiënten met O&O?’) zijn allemaal met één item

gemeten. Zeven items zijn meegenomen om attitude te meten, bijv. ‘Ik vind het belangrijk

om het valrisico bij beginnende bewegers met O&O te verkleinen’. Deze items zijn

gecombineerd in één schaal. Sociale steun is ook met 7 items gemeten, bijv. ‘In mijn praktijk

vindt men dat er aandacht besteed moet worden aan blessurepreventie bij beginnende

bewegers met O&O. Daarnaast zijn 2 items meegenomen om motivation to comply te

meten, bijv. ‘Ik breng valpreventie alleen onder de aandacht bij beginnende bewegers met

O&O als mijn collega’s dit belangrijk vinden’. Eigen effectiviteit ten aanzien van preventie
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onder de aandacht brengen is gemeten met 8 items, bijv. ‘Ik heb er vertrouwen in dat het mij

lukt blessurepreventie onder de aandacht te brengen bij beginnende bewegers met O&O’.

Twee items meten de mate van gewoonte, bijv. ‘Ik ben ertoe in staat een gewoonte te

maken van het onder de aandacht brengen van valpreventie’. Intentie gemeten aan de hand

van één item, namelijk ‘Kruis de stelling aan die het beste bij u past, bijv. Ik ben niet van plan

om blessurepreventie bij beginnende bewegers met O&O onder de aandacht te brengen’.

Barrières ten aanzien van preventie zijn gemeten met de volgende antwoordcategorieën:

tijd, mijn gebruikelijke takenpakket, kosten van materialen, het betreden van expertisegebied

van andere zorgprofessional, computervaardigheden van de patiënt, onbedoeld of averechts

effect op patiënt, geen, anders namelijk. Per barrière is vervolgens gevraagd wat de eigen

effectiviteit van de LSC om hiermee om te gaan, bijv. ‘Ik denk dat het mij lukt om voldoende

tijd vrij te maken om valpreventie en de bijbehorende voorlichtingsmaterialen onder de

aandacht te brengen’.

Naast de algemene cognities, zijn 7 cognities ten aanzien van de materialen over

blessure- en valpreventie gemeten. Allereerst is aandacht voor preventiematerialen gemeten

met één afzonderlijk item: ‘In welke mate maakt u op dit moment bij voorlichting over

blessurepreventie gebruik van voorlichtingsmaterialen of andere hulpmiddelen?’.

Bekendheid met het materiaal is met één algemeen item gemeten (‘Ik ben er bekend mee

dat VeiligheidNL voorlichtingsmaterialen over het voorkomen van valincidenten voor

beginnende bewegers met O&O heeft ontwikkeld’) en met een item per onderdeel, bijv. ‘In

hoeverre bent u bekend met de volgende voorlichtingsmaterialen over blessurepreventie die

ontwikkeld zijn door VeiligheidNL: de boekenlegger?’. Kennis ten aanzien van het materiaal

is met 2 items voor blessurepreventie en 3 items voor valpreventie gemeten, bijv. ‘Het is mij

bekend hoe bij beginnende bewegers met O&O kan achterhalen of zij een verhoogd

valrisico hebben’. Vier items zijn meegenomen om de attitude ten aanzien van de materialen

te meten, bijv. ‘Ik vind het belangrijk dat er voorlichtingsmaterialen beschikbaar zijn voor het

voorkomen van blessure bij beginnende bewegers met O&O’. De mate van controle gebruik

materialen deelnemers is gemeten met één item, namelijk ‘Ik check altijd bij mijn patiënten

met O&O of zij de informatie die zij tijdens een consult mee hebben gekregen ook

daadwerkelijk lezen of begrijpen. Ten slotte zijn de uitkomstverwachtingen gemeten ten

aanzien van materialen lezen (‘Doordat ik aandacht besteed aan valpreventie verwacht ik

dat mijn patiënten voorlichtingsmaterialen over het voorkomen van valincidenten gaan

lezen’, maatregelen toepassen (‘Doordat ik aandacht besteed aan blessurepreventie

verwacht ik dat patiënten preventieve maatregelen voor blessure uit de

voorlichtingsmaterialen gaan toepassen’) en blessures voorkomen (‘Doordat de beginnende

bewegers met O&O de preventieve maatregelen uit de voorlichtingsmaterialen over

blessures toepassen, kunnen blessures worden voorkomen’).
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Procesevaluatie

In de posttest vragenlijst van de LSCs zijn, in aanvulling op de hierboven beschreven

uitkomstmaten, ook een aantal vragen opgenomen die onderdeel zijn van de

procesevaluatie.

Allereerst hebben we LSCs per onderdeel van het e-learning programma gevraagd

of ze dit onderdeel bezocht hebben: e-learning programma, kennisbank, materialenarchief,

trainingen, zelf-reflectietoets. Als ze aangaven een onderdeel niet bezocht te hebben, werd

gevraagd naar de reden (open vraag). Indien ze het onderdeel wel bezocht hadden, werd

gevraagd om dit onderdeel te scoren op een aantal (afhankelijk per onderdeel) attitude items

over het desbetreffende onderdeel: bijv. ‘De kwaliteit van het e-learning programma was

goed’. Daarnaast hebben we gevraagd een rapportcijfer te geven per onderdeel. Ten slotte

konden LSCs, in het algemeen en per onderdeel, feedback geven over het e-learning

programma. In de procesevaluatie hebben we ook gevraagd naar of het de LSCs gelukt was

om minimaal 5 patiënten te includeren en waarom niet in het geval dat het niet gelukt was

om minimaal 5 patiënten te includeren.

2.4.3 Vragenlijst patiënten
Demografische gegevens

Algemene kenmerken van de patiënten werden gemeten in de eerste vragenlijst:

geboortedatum (om de leeftijd te kunnen berekenen), geslacht, burgerlijke staat (antwoord

categorieën: gehuwd, gehuwd met kinderen, samenwonend, samenwonend met kinderen,

alleenwonend), werksituatie (antwoord categorieën: betaald werk, huisvrouw/ -man,

gepensioneerd/ met de VUT, Onderwijs/studie, vrijwilligerswerk, werkeloos/werkzoekend,

invalide/ arbeidsongeschikt, zelfstandige), hoogst afgeronde opleiding (antwoord

categorieën zie beneden), geboorteland (antwoord categorieën Nederland, Suriname,

Nederlandse Antillen/Aruba, Marokko, Turkije, Anders namelijk), lengte en gewicht.

Opleiding werd gehercodeerd in laag (geen opleiding, lagere school/ basisonderwijs, lager

beroepsonderwijs/ basisonderwijs, lager beroepsonderwijs/ voorbereidend

beroepsonderwijs, mulo/ mavo/ mss), midden (middelbaar onderwijs, havo/ hbs/ vwo) en

hoog (hoger beroepsonderwijs, wetenschappelijk onderwijs). Lengte en gewicht werden

omgerekend tot Body Mass Index (lengte/ gewicht2) om de gewichtscategorie te kunnen

bepalen: normaal gewicht (<25), overwicht (25-30) en obesitas (>30).
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Cognities

De gemeten cognities van patiënten kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën:

cognities gerelateerd aan preventie en preventiemaatregelen (in het algemeen) en cognities

gerelateerd aan materialen die ontwikkeld zijn door VeiligheidNL. Daarnaast zijn al deze

cognities gemeten voor zowel blessure- en valpreventie. In Tabel 4 zijn de baseline waarden

van de verschillende concepten weergegeven, voor zowel blessure- als valpreventie. In

deze tabel is te zien met hoeveel losse items de concepten gemeten zijn.

Wat betreft de algemene concepten t.a.v. blessure- en valpreventie zijn 14 concepten

gemeten. Alle items zijn gemeten op een 5-puntsschaal tenzij expliciet aangegeven.

Risicoperceptie is gemeten met behulp van 2 afzonderlijke items: algemene risicoperceptie

(‘Het is mij bekend dat beginnende bewegers met O&O een verhoogd risico hebben op

blessures’) en persoonlijke risicoperceptie (‘Ik geloof niet dat ik zelf als beginnende beweger

met O&O een verhoogd risico heb om te vallen’). Bewustzijn belang preventie is gemeten

aan de hand van één item (‘Het is van belang dat er tijdens een consult met mijn

leefstijladviseur aandacht wordt besteed aan blessurepreventie’). Attitude is gemeten aan de

hand van 6 items voor zowel blessure- en valpreventie (bijv. Ik vind het nuttig om

voorzorgsmaatregelen te nemen ter voorkoming van valincidenten’). Eén item werd

meegenomen om aandacht door LSC te meten ‘Hoeveel aandacht besteedt uw

leefstijladviseur op dit moment of heeft hij in de afgelopen weken besteed aan voorlichting

over het voorkómen van blessures?’. Uitkomstverwachtingen zijn gemeten met behulp van 2

items: uitkomstverwachtingen voorlichting (‘Ik denk dat ik minder snel zal vallen als ik goed

ben voorgelicht over hoe ik kan voorkómen dat ik val’) en uitkomstverwachtingen

maatregelen (‘Ik verwacht dat de kans op een blessure bij mij kleiner is als ik

voorzorgsmaatregelen zou treffen ter voorkoming van blessures’). Eigen effectiviteit is

gemeten met 1 item (‘Ik denk dat het mij lukt om voorzorgsmaatregelen te nemen om te

voorkómen dat ik val’). Drie items zijn gemeten om sociale steun te meten (‘mensen die voor

mij belangrijk zijn vinden dat ik voorzorgsmaatregelen moet nemen om blessures te

voorkómen’). Mate van gewoonte is gemeten aan de hand van één item (‘Ik denk dat het mij

lukt er een gewoonte van te maken voorzorgsmaatregelen te nemen zodat ik minder kans

loop om te vallen’). Moeite is gemeten met behulp van één item: ‘Hoeveel moeite heeft u in

de afgelopen weken gedaan om maatregelen te nemen om blessures te voorkómen?’.

Motivatie is gemeten aan de hand van één item: ‘Geef aan hoe groot uw motivatie is door

een cijfer aan te kruisen op een 10-puntsschaal: motivatie om voorzorgsmaatregelen te

nemen ter voorkoming van blessures’. Ten slotte is intentie gemeten met één item (‘kruis de

stelling over valpreventie aan die het beste bij u past’, bijv. ‘Ik ben niet van plan om

voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkómen dat ik val’). Naast deze concepten

gemeten met behulp van Likert-schalen, is één concept gemeten met een afwijkende
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antwoordschaal. Zo hebben we gevraagd naar wie blessure- en valpreventie volgens de

deelnemers met hun zou moeten bespreken. Antwoordopties waren: huisarts, POH,

fysiotherapeut, diëtist, familie, vrienden, en medisch specialist.

Wat betreft de cognities over de materialen zijn vijf concepten gemeten ten aanzien

van blessure- en valpreventie. Bekendheid ten opzichte van de materialen is gemeten met

één algemeen item (‘Ik weet dat er voorlichtingsmaterialen over het voorkómen van

blessures voor beginnende bewegers met O&O zijn ontwikkeld’) en met twee items

gerelateerd aan specifieke materialen (‘In hoeverre bent u bekend met de volgende

voorlichtingsmaterialen over het voorkómen van blessures en valincidenten die zijn

ontwikkeld door VeiligheidNL: De boekenlegger en de website www.startenmetbewegen.nl).

Drie items zijn gemeten om attitude ten opzichte van de materialen te meten, bijv. ‘Het

bestaan van voorlichtingsmaterialen met informatie over het voorkomen van valincidenten

vind ik belangrijk’. Aandacht deelnemer is gemeten met één item ‘Hoeveel aandacht heeft u

in de afgelopen weken besteed aan het lezen van informatie over maatregelen om blessures

te voorkomen?’. Eén item is meegenomen om eigen effectiviteit te meten: ‘Ik verwacht dat

het mij lukt om voorlichtingsmaterialen te lezen over het voorkómen van valincidenten’. Ten

slotte is ook hier motivatie gemeten met één item: ‘Geef aan hoe groot uw motivatie is door

een cijfer aan te kruisen op een 10-puntsschaal: motivatie om voorlichtingsmaterialen te

lezen over het voorkómen van blessures’.

Barrières om voorlichtingsmaterialen te gebruiken of te lezen is gemeten met één item:

‘Welk van onderstaande factoren zouden het voor u lastig kunnen maken om de

voorlichtingsmaterialen over het voorkómen van valincidenten te gebruiken/lezen?’, met de

volgende antwoordcategorieën: ik heb geen computer, ik heb de materialen niet ter

beschikking, ik heb helemaal geen zin om me daarmee bezig te houden, ik heb geen tijd om

daar aandacht aan te besteden, en ik heb geen tijd om voorzorgsmaatregelen te nemen.

Overige concepten die niet zijn beschreven in het rapport, maar die wel gemeten zijn, zijn

weergegeven in bijlage 3.

Procesevaluatie

In de posttest vragenlijst is, naast de algemene concepten, een aantal vragen gesteld als

onderdeel van de procesevaluatie. Patiënten werden gevraagd naar veranderingen door de

gesprekken met de LSCs aan de hand van 9 verschillende items, bijv. ‘Door de gesprekken

met mijn leefstijladviseur ben ik me er meer bewust van dat ik een risico loop op een

blessure’. Vervolgens is patiënten gevraagd wat ze van de website vonden met 9 items, bijv.

‘De informatie op de website over het voorkomen van blessures vond ik erg nuttig’.

Patiënten die de website niet bezocht hadden konden dat bij deze vraag aangeven.

Daarnaast moesten patiënten aangeven welke preventiemaatregelen ze toepassen om
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blessures te voorkomen, bijv. ‘Kies juiste sportkleding – en schoenen’. Ten slotte is

gevraagd of patiënten maatregelen toepassen uit de folder ‘Een goede conditie helpt vallen

voorkomen’ om te voorkomen dat ze vallen, antwoordopties: geen, een of enkele, veel of

allemaal.

3. RESULTATEN
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek weergegeven. Eerst

wordt de onderzoekspopulatie beschreven, zowel de leefstijlcoaches als de patiënten.

Daarna wordt de primaire uitkomstmaat van de pilotstudie beschreven: het websitebezoek

van patiënten. Vervolgens worden de resultaten van de vragenlijsten van LSCs en patiënten

weergegeven. Eerst wordt de baseline data besproken, dan de verschillen over tijd tussen

de interventie- en controlegroep en ten slotte de bevindingen uit de procesevaluatie. Als

laatste worden de gegevens over het bezoek van het e-learning programma door LSCs

gepresenteerd.

3.1 Onderzoekspopulatie

3.1.1 Leefstijlcoaches
In totaal hebben 30 locaties aangegeven mee te willen doen aan het onderzoek. Hiervan

hebben 23 LSCs de baseline vragenlijst ingevuld; 12 in de interventiegroep en 11 in de

controlegroep. Op posttest hebben 19 LSCs de vragenlijst ingevuld (drop-out 17%), 11 van

de interventie (drop-out 8%) en 8 van de controle groep (drop-out 27%).

Figuur 1: Flow-chart van de LSCs

Interventie

12

30

Baseline
vragenlijst

Posttest
vragenlijst

Controle

11

11 8

Geïncludeerd
in analyses

11 8

Inclusie
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De achtergrondkenmerken van de leefstijlcoaches zijn weergegeven in Tabel 1. Het

merendeel was vrouw en de gemiddelde leeftijd was 47.63 jaar (SD = 10.71). De helft van

de LSCs was fysiotherapeut, 17% was praktijkondersteuner, 17% diëtist, en 9% huisarts.

Eén diëtist was daarnaast nog diabetes verpleegkundige en 1 LSC was oefentherapeut. Het

merendeel van de LSCs (65%) had meer dan 10 jaar werkervaring. Er waren geen

significante verschillen zichtbaar tussen de interventie- en controle groep wat betreft de

achtergrondkenmerken.

Tabel 1: Achtergrondkenmerken LSCs (N = 23)
Interventie (N = 12) Controle (N = 11)

Variabele N % Gem SD N % Gem SD

Geslacht

Man

Vrouw

5

7

41.7

58.3

3

8

27.3

72.7

Leeftijd 44.0 10.38 50.73 10.48

Beroepsgroep

POH

Fysiotherapeut

Diëtist

Huisarts

Oefentherapeut

2

6

2

1

1

16.7

50.0

16.7

8.3

8.3

2

6

2

1

0

18.2

54.5

18.2

9.1

0

Werkervaring

1-3 jaar

4-6 jaar

7-9 jaar

10 jaar of meer

1

2

2

7

8.3

16.7

16.7

58.3

0

1

2

8

0

9.1

18.2

72.7

Ervaring in
motiverende
gespreksvoering

Ja

Nee

10

2

83.4

16.7

11

0

100

0

Noot, N = aantal respondenten, Gem = gemiddelde, SD = standaarddeviatie
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3.1.2 Patiënten
In totaal zijn 38 patiënten geïncludeerd op baseline (zie Figuur 2). Hiervan hebben 31

patiënten (82%) de baseline vragenlijst ingevuld en opgestuurd. Bij de nameting hebben 24

patiënten de vragenlijst ingevuld. In totaal konden 21 patiënten worden meegenomen in de

analyses waarbij baseline en posttest data met elkaar vergeleken werd.

Figuur 2 : Flow-chart van de patiënten

Tabel 2 geeft een schematisch overzicht weer van de demografische gegevens van de

patiënten op baseline (N = 35). De ruime meerderheid van de patiënten (74%) was vrouw en

de gemiddelde leeftijd was 61.03 jaar (SD = 11.86). Deelnemers uit de controle groep waren

significant ouder (67,18) dan deelnemers uit de interventiegroep (52,64 jaar). De burgerlijke

staat van meer dan de helft (69%) was getrouwd (met of zonder kinderen). Het merendeel

van de patiënten was gepensioneerd en meer dan de helft had een laag opleidingsniveau.

Op twee patiënten na waren ze allemaal in Nederland geboren. Het merendeel van de

patiënten was geïncludeerd via hun fysiotherapeut (43%), 23% via de huisarts, 17% via de

oefentherapeut en 14% via de diëtist. In totaal had 20% van de patiënten overgewicht en

60% was obees. De BMI van deelnemers uit de interventiegroep (38.70) was significant

hoger dan de BMI van deelnemers uit de controlegroep (30.09).

Interventie
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Inclusie
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vragenlijst

Posttest
vragenlijst
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Controle
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11 13



21

Tabel 2 : Achtergrondkenmerken patiënten (N = 35)

Interventie (N = 14) Controle (N = 22)

Variabele N % Gem SD N % Gem SD

Geslacht

Man

Vrouw

2

11

14.3

78.6

7

15

31.8

68.2

Leeftijd 52.64* 9.65 67.18* 9.94

Burgerlijke staat

Gehuwd

Gehuwd met kinderen

Samenwonend

Alleenwonend

3

7

0

4

21.4

50.0

0

28.6

10

5

2

5

45.5

22.7

9.1

22.7

Werksituatie

Betaald werk

Huisvrouw/ - man

Gepensioneerd

Anders

7

3

2

2

50.0

21.4

14.3

14.3

3

4

12

3

13.6

18.2

54.5

13.6

Opleiding

Laag

Midden

Hoog

4

8

2

28.6

57.1

14.3

16

3

3

72.7

13.6

13.6

Geboorteland

Nederland

Anders

14

0

100.0

0

20

2

90.9

9.1

Leefstijlcoach

POH

Fysiotherapeut

Diëtist

Huisarts

Oefentherapeut

1

3

4

0

6

7.1

21.4

28.6

0

42.9

0

13

1

10

0

0

54.2

4.2

41.7

0

BMI

Normaal gewicht

Overgewicht

Obesitas

0

3

11

0

1.4

78.6

38.70* 10.22

5

4

10

20.8

16.7

41.7

30.09* 5.59

Noot: N = aantal respondenten, Gem. = gemiddelde, SD = standaarddeviatie, POH = praktijkondersteuner
huisarts, BMI = Body Mass Index; *significant verschillend tussen interventie- en controle groep.

3.2 Website bezoek patiënten
Het aantal bezoeken aan de website www.startenmetbewegen.nl is weergeven in Tabel 3.

Van de interventiegroep hebben 3 mensen de website bezocht, in vergelijking met 6

patiënten uit de controlegroep. De interventiegroep kwam echter wel vaker (17 bezoeken)

terug op de website in vergelijking met de controlegroep (9 bezoeken). Ook bleek dat

deelnemers uit de interventiegroep wat vaker doorklikten op de website nadat ze de
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startpagina bekeken hadden in vergelijk met de controlegroep (82% vs. 56% die doorklikten

na de startpagina) en dat ze gemiddeld wat langer op de website rondkeken (3:26 vs. 2:43),

in vergelijking met de controlegroep. Noot dat deze resultaten beschrijvend zijn (er heeft

geen toetsing plaats gevonden).

Tabel 3: Gegevens over website bezoek patiënten

Interventie Controle

Aantal bezoeken 17 9

Nieuwe bezoeken 3 6

Percentage nieuwe bezoeken 17.65% 66.67%

Percentage dat alleen startpagina bekeken heeft 17.65% 44.44%

Gem. aantal pagina’s per bezoek 4.71 3.78

Gemiddelde bezoekduur (mm:ss) 3:26 2:43

3.3 Vragenlijsten LSCs
In Tabel 4 zijn de baseline waarden van de LSCs weergeven met betrekking cognities ten

aanzien van blessure- en valpreventie. Over het algemeen scoren de LSCs hoog wat betreft

kennis, bewustzijn, attitude, sociale steun, eigen effectiviteit, en mate van gewoonte ten

aanzien van blessurepreventie. Wat betreft aandacht voor preventie scoren de LSCs wat

lager. De LSCs scoren op alle concepten iets lager als het gaat om valpreventie. Ook op

beide intentievragen scoren LSCs redelijk hoog: de meeste LSCs geven aan dat ze van plan

zijn binnen een maand blessurepreventie en valpreventie onder de aandacht te brengen.

Tabel 4: Baseline waarden cognit ies blessure- en valpreventie LSCs (N = 23)

Blessurepreventie Valpreventie

Variabelen Aantal

items

Cronbach’s

Alpha

Gem SD Cronbach’s

Alpha

Gem SD

Preventie

Kennis 1 4.34 1.03 3.78 1.17

Bewustzijn 1 4.96 0.21 4.61 0.50

Aandacht 1 3.09 0.90 2.48 1.04

Attitude 7 0.86 4.45 0.53 0.94 4.02 0.83

Sociale steun 7 0.92 4.07 0.76 0.89 3.84 0.82

Motivation to comply 2 0.95 4.39 0.67 0.85 4.39 0.67

Eigen effectiviteit 8 0.90 4.20 0.50 0.93 4.13 0.54

Mate van gewoonte 2 0.83 4.30 0.47 0.81 4.26 0.45

Intentie 1 2.87 0.81 2.70 0.88

Noot: Gem = gemiddelde, SD = standaarddeviatie; de antwoorden zijn gescoord op een 5-puntsschaal
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De barrières van LSCs ten aanzien van blessure- en valpreventie op baseline zijn

weergegeven in Tabel 5. Uit de tabel is op te maken dat het merendeel van de LSCs (>60%)

tijd en de kosten van materialen als een barrière ziet bij zowel blessure- als valpreventie.

Ook staat in deze tabel weergegeven hoe hoog de eigen effectiviteit van de LSCs is om met

de verschillende barrières om te gaan. LSCs hebben de minst hoge effectiviteit om met

kosten van materialen om te gaan.

Tabel 5 : Barrières ten aanzien van blessure- en valpreventie (N = 23)

Blessurepreventie Valpreventie

Barrières Eigen

effectiviteit

Barrières Eigen

effectiviteit

Barrières N % Gem SD N % Gem SD

Tijd 14 60.9 3.70 0.82 15 65.2 3.70 0.70

Mijn gebruikelijke takenpakket 8 34.8 4.22 0.42 8 34.8 4.04 0.47

Kosten van materialen 14 60.9 3.00 1.09 14 60.9 3.13 1.01

Het betreden van expertisegebied van

een andere zorgprofessional

5 21.7 4.04 0.77 6 21.6 4.00 0.80

Computervaardigheden van een patiënt 10 43.5 3.43 0.90 8 34.8 3.26 0.96

Onbedoeld of averechts effect op patiënt 0 0 4.22 0.52 1 4.3 4.17 0.62

Geen 1 4.3 2 8.7

Noot: Gem = gemiddelde, SD = standaarddeviatie; de antwoorden zijn gescoord op een 5-puntsschaal

De cognities met betrekking tot de preventiematerialen zijn weergegeven in Tabel 6. LSCs

hebben een positieve attitude (>4) ten opzichte van de materialen. Ze geven echter ook aan

dat ze op dit moment niet veel aandacht besteden aan de voorlichtingsmaterialen en ze

geven aan nauwelijks bewust te zijn van het bestaan van de materialen.



24

Tabel 6 : Baseline waarden cognit ies LSCs materialen blessure- en valpreventie (N = 23)

Blessurepreventie Valpreventie

Variabelen Aantal

items

Cronbach’s

Alpha

Gem SD Cronbach’s

Alpha

Gem SD

Preventie materialen

Aandacht 1 1.91 1.08 1.78 0.95

Bekendheid 1 2.17 1.11 2.17 1.11

Boekenlegger 1 1.39 0.77

Website 1 1.96 1.15

Valrisicotest 1 2.04 1.22

Valanalyse 1 2.00 1.21

Folder 1 1.57 0.90

Kennis 2-3 0.54 3.00 0.90 0.76 2.74 0.88

Attitude 4 0.75 4.33 0.58 0.84 4.25 0.66

Mate van controle gebruik

materialen deelnemer

1 3.65 1.03

Uitkomstverwachtingen:

Materialen lezen 1 3.87 0.63 3.78 0.67

Maatregelen toepassen 1 3.87 0.46 3.74 0.54

Blessures voorkomen 1 3.87 0.63 3.87 0.63

Noot: Gem = gemiddelde, SD = standaarddeviatie; de antwoorden zijn gescoord op een 5-puntsschaal

Verschillen ten aanzien van cognities van blessure- en valpreventie tussen beide groepen

over de tijd zijn weergeven in tabel 5. Er zijn geen significante verschillen tussen beide

groepen wat betreft de verandering van in cognities over de tijd. Op een groot deel van de

concepten zijn zowel de interventie- als de controlegroep achteruit gegaan. Dit patroon is

zichtbaar bij de concepten gerelateerd aan blessurepreventie en valpreventie.
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Tabel 5 : Baseline en posttest waarden van de interventie en controlegroep op cognit ies t.a.v.

blessure- en valpreventie

Variabelen Interventie (N = 11) Controle (N = 8)

Baseline Posttest Baseline Posttest

Gem SD Gem SD Gem SD Gem SD

Blessurepreventie

Kennis 4.18 1.40 4.55 0.69 0.36 4.25 0.46 4.25 0.46 0.00

Bewustzijn 5.00 0.00 4.64 0.67 -0.36 5.00 0.00 4.25 0.46 -0.75

Aandacht 3.09 0.70 2.91 0.65 -0.18 3.00 0.76 3.13 0.64 0.13

Attitude 4.35 0.56 4.01 0.52 -0.34 4.70 0.41 4.14 0.46 -0.55

Sociale

steun

3.84 0.61 3.66 0.57 -0.18 4.25 0.92 3.73 0.83 -0.52

Motivation to

comply

4.23 0.82 4.14 0.95 -0.09 4.56 0.50 3.75 0.93 -0.81

Eigen

effectiviteit

4.11 0.49 3.48 0.63 -0.64 4.25 0.52 3.63 0.40 -0.63

Mate van

gewoonte

4.18 0.46 3.36 0.50 -0.82 4.38 0.44 3.56 0.62 -0.81

Intentie 3.00 1.00 2.82 1.40 -0.18 2.75 0.71 3.25 1.16 0.50

Valpreventie

Kennis 3.73 1.19 4.36 0.67 0.64 3.50 1.31 3.75 0.89 0.25

Bewustzijn 4.55 0.52 4.45 0.69 -0.09 4.88 0.35 4.13 0.35 -0.75

Aandacht 2.45 1.04 2.73 0.65 0.27 2.63 0.92 2.75 0.71 0.13

Attitude 3.75 0.93 3.62 0.75 -0.13 4.50 0.47 3.96 0.48 -0.54

Sociale

steun

3.64 0.70 3.56 0.70 -0.08 4.09 1.00 3.77 0.71 -0.32

Motivation to

comply

4.23 0.82 4.18 0.96 -0.05 4.69 0.46 4.00 0.96 -0.69

Eigen

effectiviteit

4.08 0.49 3.24 0.70 -0.84 4.20 0.55 3.73 0.45 -0.47

Mate van

gewoonte

4.18 0.46 3.50 0.71 -0.68 4.38 0.44 3.69 0.75 -0.68

Intentie 2.73 0.79 2.73 1.42 0.00 2.75 1.04 3.25 1.16 0.50

Noot: Gem = gemiddelde, SD = standaarddeviatie,  verschil tussen baseline en posttest; de antwoorden zijn

gescoord op een 5-puntsschaal

In Tabel 6 zijn de veranderingen in cognities weergegeven t.a.v. de materialen. Ook hier zijn

geen significante verschillen gevonden in de veranderscores tussen de interventie en

controlegroep. LSCs scoren wel op een groot deel van de items hoger op posttest in

vergelijking tot baseline. Dit geldt voor zowel de interventie- als de controlegroep en bij

zowel blessure- en valpreventie. LSCs scoren op posttest lager op zowel attitude als

uitkomstverwachtingen van zowel blessure- als valpreventie.
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Tabel 6 :  Baseline en posttest waarden ten aanzien van cognit ies ten opzichte van materialen

vergeleken tussen interventie- en controlegroep

Variabelen Interventie (N = 11) Controle (N = 8)

Baseline Posttest Baseline Posttest

Gem SD Gem SD Gem SD Gem SD

Blessurepreventie
materialen

Aandacht 2.09 1.22 2.27 0.91 0.18 1.88 0.99 2.25 0.89 0.38

Bekendheid (algemeen)

Boekenlegger

Website

2.36

1.00

1.91

1.12

0.00

0.83

4.27

3.55

3.64

1.01

1.21

1.03

1.91

2.55

1.73

1.75

1.75

2.13

1.16

1.04

1.64

3.63

3.38

3.38

1.19

1.41

1.06

1.88

1.63

1.25

Kennis 3.09 1.00 3.41 0.77 0.34 2.75 0.85 3.50 0.65 0.75

Attitude 4.39 0.54 3.57 0.81 -0.82 4.41 0.53 4.06 0.62 -0.34

Mate van controle gebruik

materialen deelnemer

3.82 0.87 3.36 0.81 -0.45 3.50 1.41 3.50 0.93 0.00

UItkomstverwachtingen

Materialen lezen 4.00 0.63 3.73 1.10 -0.27 3.75 0.71 3.25 0.89 -0.50

Maatregelen

toepassen

3.82 0.60 3.64 1.03 -0.18 3.88 0.35 3.13 1.13 -0.75

Blessures voorkomen 3.91 0.70 4.09 0.70 0.18 3.75 0.71 3.50 0.93 -0.25

Valpreventie materialen

Aandacht 1.73 1.01 2.27 1.10 0.55 1.88 0.99 2.38 0.92 0.50

Bekendheid (algemeen)

Valrisicotest

Valanalyse

Folder

2.36

1.82

1.82

1.18

1.12

1.33

1.25

0.40

4.18

3.73

3.73

3.82

0.98

1.19

1.19

1.08

1.82

1.91

1.91

2.64

1.75

2.38

2.13

1.75

1.16

1.30

1.36

1.16

3.50

3.75

3.75

3.50

1.20

1.04

1.04

0.93

1.75

1.38

1.63

1.75

Kennis 2.82 0.85 3.27 0.88 0.45 2.67 1.07 3.33 0.73 0.67

Attitude 4.25 0.69 3.43 1.11 -0.82 4.41 0.50 4.00 0.67 -0.41

UItkomstverwachtingen

Materialen lezen 3.91 0.70 3.27 1.35 -0.64 3.63 0.74 3.25 0.89 -0.38

Maatregelen

toepassen

3.73 0.65 3.36 1.36 -0.36 3.63 0.52 3.13 1.13 -0.50

Blessures voorkomen 3.91 0.70 4.00 0.77 0.09 3.75 0.71 3.63 0.92 -0.13

Noot: Gem = gemiddelde, SD = standaarddeviatie,  verschil tussen baseline en posttest; de antwoorden zijn

gescoord op een 5-puntsschaal

In Tabel 7 zijn de scores van de interventie en de controlegroep weergegeven wat betreft

barrières om blessure- en valpreventie te bespreken. In deze tabel zijn geen hele grote

verschillen zichtbaar. Wel valt op dat LSCs in beide groepen op posttest de kosten van

materialen als een minder grote barrière ervaren dan op baseline.
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Tabel 7: Baseline en posttest waarden van de barrières van de LSCs

Interventie Controle

Baseline Posttest Baseline Posttest

N % N % N % N %

Barrières blessurepreventie

Tijd 7 63.6 8 72.7 4 50 5 62.5

Mijn gebruikelijke takenpakket 3 27.3 4 36.4 4 50 2 25.0

Kosten van materialen 8 72.7 3 27.3 5 62.5 2 25.0

Het betreden van expertisegebied van

een andere zorgprofessional

3 27.3 0 0 0 0 0 0

Computervaardigheden van een patiënt 5 45.5 3 27.3 5 62.5 4 0

Onbedoeld of averechts effect op patiënt 0 0 0 0 0 0 1 12.5

Geen 0 0 1 9.1 0 0 1 12.5

Anders 2 18.2 0 0 2 25.0 0 0

Barrières valpreventie

Tijd 8 72.7 9 81.8 4 50.0 5 62.5

Mijn gebruikelijke takenpakket 3 27.3 5 45.5 4 50.0 1 12.5

Kosten van materialen 8 72.7 3 27.3 5 62.5 1 12.5

Het betreden van expertisegebied van

een andere zorgprofessional

3 27.3 2 18.2 1 12.5 0 0

Computervaardigheden van een patiënt 5 45.5 3 27.3 3 37.3 3 37.5

Onbedoeld of averechts effect op patiënt 0 0 1 9.1 1 12.5 1 12.5

Geen 0 0 0 0 1 12.5 1 12.5

Anders 2 18.2 0 0 3 37.5 0 0

Noot: N = aantal respondenten

3.3.1 Procesevaluatie LSCs
Het bezoek van het e-learning programma door de interventiegroep is weergegeven in tabel

8. In totaal heeft 64% van de LSCs uit de interventiegroep ingelogd op het e-learning

programma. Op de kennisbank (55%) na heeft minder dan de helft van de LSCs doorgeklikt

naar de verschillende onderdelen. De LSCs die niet hebben ingelogd op de e-learning gaven

als redenen: geen tijd (2x), ziekte en overig.

Tabel 8 :  Percentage LSCs dat e-learning bezocht heeft

Totale sample (N = 11)

N %

E-learning ingelogd 7 63.6

Kennisbank 6 54.5

Materialenarchief 5 45.5

Trainingen 4 36.4

Zelf-reflectietoets 2 18.2

Noot: N = aantal respondenten
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De gepercipieerde effecten van de LSCs van het e-learning programma zijn weergegeven in

bijlage 2. In tabel 9 staan de attitude scores van de LSCs en het rapportcijfer van het e-

learning programma in het algemeen en de verschillende onderdelen van het e-learning

programma. We verwijzen naar bijlage 2 voor alle losse items.

Tabel 9: Waardering van LSCs van het e-learning programma

Variabele Gem SD

E-learning programma (N = 7)

Attitudea 3.16 0.58

Rapportcijferb 6.29 1.38

Kennisbank + inhoud (N = 6)

Attitudea 3.50 0.91

Rapportcijferb 7.00 2.08

Trainingen (N = 4)

Attitudea 2.89 0.51

Rapportcijferb 7.43 2.37

Het materialenarchief (N = 5)

Attitudea 3.40 1.14

Rapporcijferb 8.00 3.00

Kennis/zelfreflectietoets (N = 7)

Attitudea 3.81 0.69

Rapportcijferb 8.00 2.58

Noot: Gem = gemiddelde, SD = standaarddeviatie;
aantwoorden gescoord op een 5-puntsschaal, bantwoorden gescoord op een 10-puntsschaal

In Tabel 10 staat de feedback weergegeven die van de LSCs hebben ontvangen op de e-

learning programma in het algemeen en op de specifieke onderdelen van het e-learning

programma. Een opvallend resultaat is dat gebrek aan tijd vaak als barrière genoemd wordt.
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Tabel 10: Feedback LSCs over het e-learning programma

E-learning in het algemeen

De e-learning had goede informatie, maar voegde niet veel toe

Te passief opgezet; alleen voorlichting

Meer structuur in de volgorde van de aangeboden onderdelen

Kennisbank

-

Trainingen

Geen tijd om mensen zo vaak terug te laten komen

Filmpje betuttelend

Averechts effect bewustmaken risico’s

Informatief maar leiden niet tot betere anamnese/gespreksvoering; leermodule was beter geweest

Discussieforum

Gebrek aan tijd (4x)

Geen behoefte

Niet bewust van deze mogelijkheid

Niet aan toegekomen

Op de vraag of het gelukt was om minimaal 5 geschikte deelnemers te includeren,

antwoordde 1 persoon bevestigend in de interventiegroep (9%) en 4 personen in de

controlegroep (50%).

Tabel 11: Redenen waarom inclusie niet gelukt

Interventie (N = 10)

Te weinig geschikte deelnemers (6x)

Deelnemers in achterstandswijken (te duur om te sporten)

Geen interesse deelnemers (2x)

Ziekte

Wilde patiënten niet met vragenlijsten belasten

Controle (N = 4)

Geen interesse deelnemers

Te weinig geschikte deelnemers (2x)

Calamiteiten op de werkplek

Noot: N = aantal respondenten

3.4 Vragenlijst patiënten
In Tabel 12 zijn de baseline waarden weergegeven van alle patiënten die de baseline

vragenlijst hebben ingevuld (N = 34). In de tabel staan cognities weergegeven over zowel

preventie en maatregelen als de materialen. Uit de tabel blijkt dat patiënten over het

algemeen hoger scoren op de concepten gerelateerd aan blessurepreventie in vergelijking

met de concepten gerelateerd aan valpreventie. Patiënten schatten hun persoonlijke risico

op blessures en vallen relatief laag in, dit geldt voor zowel blessure- als valpreventie. Ze
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scoren echter hoog op attitude ten aanzien van preventie en bewustzijn van het belang van

preventie.

Wat betreft de cognities over de materialen scoren patiënten laag op bewustzijn ten

opzichte van de materialen ontwikkeld door VeiligheidNL. Ze geven ook aan zelf weinig

aandacht te besteden aan blessure- en valpreventie. Patiënten hebben wel een positieve

attitude en een hoge effectiviteit ten opzichte van het gebruik van de materialen.

Tabel 12:  Baseline waarden cognit ies patiënten blessure- en valpreventie (N = 34)

Blessurepreventie Valpreventie

Variabelen N

items

N  Cronbach’s

Alpha

Gem SD N Cronbach’s

Alpha

Gem SD

Preventie(maatregelen)

Risicoperceptie

algemeen

1 34 3.44 1.40 32 3.30 1.42

Risicoperceptie

persoonlijk

1 33 3.00 1.41 32 2.93 1.53

Bewustzijn belang

preventie

1 34 4.33 1.01 33 4.24 0.90

Attitude 6 35 0.75 4.24 0.66 35 0.80 4.35 0.66

Aandacht door LSC 1 33 3.24 1.17 31 3.35 1.17

Uitkomstverwachtingen

voorlichting

1 34 4.18 1.03 33 4.18 1.04

Uitkomstverwachtingen

maatregelen

1 34 3.91 1.19 33 4.24 0.90

Eigen effectiviteit 1 34 4.06 1.01 34 4.12 0.98

Sociale steun 3 34 0.65 3.93 0.96 34 0.67 3.93 0.95

Mate van gewoonte 1 34 3.94 0.92 34 3.97 1.00

Motivatiea 1 35 7.29 1.66 35 7.57 1.67

Intentie 34 3.03 1.47 34 3.18 1.40

Moeite 35 3.34 1.08 35 3.37 1.06

Materialen

Bekendheid algemeen

Boekenlegger

Website

1 34

35

32

2.41

2.03

1.50

1.50

1.36

1.02

35 2.29

-

-

1.51

Attitude 3 35 0.88 4.38 0.75 35 0.84 4.30 0.82

Aandacht deelnemer 1 35 1.91 1.29 35 1.97 1.29

Eigen effectiviteit 1 33 4.39 0.75 33 4.39 0.79

Motivatiea 1 35 7.17 1.81 35 7.17 1.67

Aantal bezoeken LSC 1 31 2.90 1.62

Mate van controle LSC 1 29 2.52 1.38

Noot: N = aantal respondenten, Gem. = gemiddelde, SD = standaarddeviatie, POH = praktijkondersteuner

huisarts, BMI = Body Mass Index; Alle concepten zijn gemeten op een 5-puntsschaal met uitzondering van

motivatiea, dit concept is gemeten op een 10-puntsschaal
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In Tabel 13 is weergegeven wie de deelnemers als verantwoordelijke zien voor blessure- en

valpreventie. De meeste patiënten zien de fysiotherapeut (>80%) en de huisarts (>70%) als

de meest aangewezen persoon om blessurepreventie en valpreventie mee te bespreken.

Wat betreft de barrières die patiënten zien om de materialen van VeiligheidNL te gebruiken,

blijkt dat de meeste patiënten ‘geen materialen’ als de grootste barrière zien.

Tabel 13:  Baseline aantallen wie verantwoordeli jk en barrières (N = 35)

Blessurepreventie Valpreventie

N % N %

Wie verantwoordelijk

Huisarts 26 74.3 26 74.3

POH 6 17.1 7 20.0

Fysiotherapeut 30 85.7 29 82.9

Diëtist 2 5.7 2 5.7

Familie 6 20.0 4 11.4

Vrienden 2 5.7 1 2.9

Medisch specialist 14 40.0 14 40.0

Barrières materialen

Geen computer 4 11.4 2 5.7

Geen materialen 16 45.7 17 48.6

Geen zin 4 11.4 5 14.3

Geen tijd om er aandacht aan te besteden 1 2.9 0 0

Geen tijd om voorzorgsmaatregelen te nemen 0 0 0 0

Anders 8 22.9 6 16.1

Noot: N = aantal respondenten, POH = praktijkondersteuner huisarts

In Tabel 14 zijn de verschillen in baseline en posttest waarden van de cognities ten aanzien

van blessure- en valpreventie vergeleken in de interventie- en controlegroep. Er is één

significant verschil waargenomen: patiënten in de interventiegroep hebben hogere

uitkomstverwachtingen ten aanzien van voorlichting over blessurepreventie, ten opzichte

van patiënten in de controlegroep. Een aantal veranderingen uit de tabel is niet significant,

maar enkele resultaten zijn niettemin opvallend. Persoonlijke risicoperceptie ten aanzien van

blessures is toegenomen in de interventiegroep, terwijl deze afgenomen is in de

controlegroep. Risicoperceptie ten aanzien van blessures is toegenomen in beide groepen.

Aandacht van blessurepreventie door de leefstijlcoach was toegenomen in beide groepen na

de interventie. Uitkomstverwachtingen van de patiënten ten opzichte van voorlichting over

valpreventie zijn toegenomen in beide groepen. De eigen effectiviteit ten opzichte van

blessure- en valpreventie van patiënten in de interventiegroep is toegenomen over de tijd,

terwijl de eigen effectiviteit van patiënten in de controlegroep is afgenomen. Tot slot is de

sociale steun ten opzichte van valpreventie in de interventiegroep toegenomen na de

interventie en in de controlegroep afgenomen.
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Tabel 14: Baseline posttest verschil len interventie en controle patiënten cognit ies

preventie(maatregelen)

Variabelen Interventie Controle

Baseline Posttest Baseline Posttest

N Gem SD Gem SD N Gem SD Gem SD

Blessurepreventie

Risicoperceptie

algemeen

11 3.36 1.69 4.27 1.27 0.91 13 3.00 1.35 4.08 0.86 1.08

Risicoperceptie

persoonlijk

11 2.82 1.60 3.09 1.58 0.27 13 3.15 1.14 2.46 1.27 -0.69

Bewustzijn belang

preventie

11 4.55 0.82 4.45 1.29 -0.09 13 4.08 1.26 4.15 1.14 0.08

Attitude preventie 11 4.44 0.55 4.33 0.70 -0.11 13 4.02 0.85 3.82 0.81 -0.21

Aandacht door LSC 11 2.64 1.12 2.73 0.90 0.09 10 3.50 0.85 4.00 1.05 0.50

Uitkomstverwachting

Voorlichting 11 3.82 1.17 4.55 0.69 0.73* 10 4.70 0.48 4.00 0.94 -0.70*

Maatregelen 10 4.20 0.79 4.30 0.82 0.10 13 3.77 1.42 4.00 1.15 0.23

Eigen effectiviteit 10 4.10 0.88 4.40 0.70 0.30 13 3.92 1.26 3.69 1.18 -0.23

Sociale steun 10 3.97 0.79 3.87 1.09 -0.10 13 3.90 1.10 3.79 1.06 -0.10

Mate van gewoonte 10 4.10 0.88 4.00 1.05 -0.10 13 3.77 1.09 3.38 1.45 -0.38

Motivatiea 10 7.00 1.24 5.80 1.99 -1.20 13 7.08 2.14 5.54 2.40 -1.54

Intentie 10 2.70 1.06 2.60 1.26 -0.10 12 2.92 1.62 2.75 1.42 -0.17

Moeite 11 3.82 0.98 3.55 1.21 -0.27 13 3.46 1.27 3.62 1.04 0.15

Valpreventie

Risicoperceptie

algemeen

10 3.30 1.42 4.10 1.45 0.80 12 2.92 1.31 3.83 1.11 0.92

Risicoperceptie

persoonlijke risico

11 3.09 1.51 3.45 1.51 0.36 12 2.50 1.24 2.92 1.44 0.42

Bewustzijn belang

preventie

10 4.30 0.82 4.60 0.70 0.30 12 4.08 1.00 4.08 1.08 0.00

Attitude preventie 11 4.55 0.56 4.47 0.68 -0.08 13 4.14 0.75 4.10 0.76 -0.04

Aandacht door LSC 11 2.73 1.19 2.64 0.92 -0.09 9 3.56 0.73 3.78 1.09 0.22

Uitkomstverwachting

Voorlichting 11 3.91 1.22 4.36 1.03 0.45 10 4.40 0.70 4.40 0.70 0.00

Maatregelen 10 4.30 0.67 4.20 0.92 -0.10 12 4.08 1.16 4.25 0.75 0.17

Eigen effectiviteit 10 4.30 0.95 4.50 0.71 0.20 13 4.00 1.15 3.92 0.86 -0.08

Sociale steun 10 3.83 0.81 10 3.87 0.03 13 4.03 1.00 3.74 1.08 -0.28

Mate van gewoonte 10 4.10 0.88 4.10 1.10 0.00 13 3.77 1.09 3.69 1.18 -0.08

Motivatiea 10 7.10 1.29 5.90 2.02 -1.20 13 7.74 1.81 5.85 2.44 -1.69

Intentie 11 3.00 1.10 2.45 1.29 -0.55 11 2.73 1.49 2.55 1.51 -0.18

Moeite 11 3.36 1.29 3.18 1.33 -0.18 13 3.62 1.19 3.54 0.88 -0.08

Noot: N = aantal respondenten, Gem = gemiddelde, SD = standaarddeviatie,  verschil tussen baseline en

posttest, LSC = leefstijlcoach; Alle concepten zijn gemeten op een 5-puntsschaal met uitzondering van motivatie
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a dit concept is gemeten op een 10-puntsschaal; *significant verschil tussen de interventie en de controlegroep; 

verschil tussen baseline en posttest

Tabel 15 beschrijft de baseline en posttest verschillen wat betreft cognities ten aanzien van

preventiematerialen in de interventie- en controlegroep. Patiënten in de interventiegroep zijn

zich significant meer bewust van het bestaan van materialen over blessurepreventie in het

algemeen en kennen ook de concrete materialen (boekenlegger en website) beter dan de

patiënten in de controlegroep. Daarnaast zijn patiënten in de interventiegroep significant

meer aandacht gaan besteden aan de materialen over blessure- en valpreventie als gevolg

van de interventie dan patiënten in de controlegroep.

Tabel 15: Baseline-posttest verschil len tussen interventie en controle groep mbt cognit ies

preventiematerialen
Variabelen Interventie Controle

Baseline Posttest Baseline Posttest

N Gem SD Gem SD N Gem SD Gem SD

Blessurepreventie

Bekendheid algemeen 11 1.91 1.14 4.27 1.19 2.36* 10 2.30 1.49 3.00 1.63 0.70*

Boekenlegger

Website

11

11

1.36

1.36

0.67

0.67

3.36

3.27

1.69

1.74

2.00*

1.91*

10

9

2.40

1.11

1.58

0.33

2.00

1.56

1.33

0.73

-0.40*

0.44*

Attitude 11 4.52 0.66 4.67 0.56 0.15 13 4.21 0.83 4.10 0.86 -0.10

Aandacht deelnemer 11 1.27 0.47 2.64 1.12 1.36* 13 1.77 0.47 1.92 0.95 0.15*

Eigen effectiviteit 11 4.55 0.69 4.27 0.79 -0.27 11 4.36 0.92 3.91 1.22 -0.45

Motivatie 10 6.90 1.29 5.80 2.20 -1.10 13 6.54 2.26 5.15 2.23 -1.38

Aantal bezoeken LSCa 10 2.20 1.62 2.60 1.65 0.40 11 1.55 1.69 1.36 1.75 -0.18

Mate van controle LSC 9 2.67 1.41 3.78 1.30 1.11 11 1.73 0.90 1.73 1.10 0.00

Valpreventie

Bekendheid algemeen 11 1.91 1.14 4.27 1.19 2.36 10 2.10 1.29 3.20 1.62 1.10

Attitude 11 4.36 0.71 4.48 0.70 0.12 13 4.10 1.03 4.23 0.79 0.13

Aandacht deelnemer 11 1.27 0.47 2.73 1.19 1.45* 13 1.92 1.38 2.08 0.95 0.15*

Eigen effectiviteit 11 4.6 0.67 4.09 1.04 -0.55 11 4.27 1.01 3.45 1.37 -0.82

Motivatie 10 6.90 1.29 5.90 2.23 -1.00 13 7.00 2.16 5.54 2.18 -1.46

Noot: N = aantal respondenten, Gem = gemiddelde, SD = standaarddeviatie,   verschil tussen baseline en

posttest, LSC = leefstijlcoach; de antwoorden zijn gescoord op een 5-puntsschaal, adeze variabele is op een 4-

puntsschaal gemeten, * significant verschil over tijd tussen de interventie- en de controlegroep;  verschil tussen

baseline en posttest

Tabel 16 geeft weer hoe de interventie- en controlegroep op baseline en posttest gescoord

hebben op de vraag wie verantwoordelijk is voor blessure- en valpreventie. Patiënten in de

interventiegroep noemden de huisarts vaker op posttest in vergelijking met baseline. In de

controlegroep werd de huisarts minder vaak genoemd. Dit gold voor zowel de blessure- als

valpreventie.
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Wat betreft de barrières die genoemd werden door patiënten bleek dat de interventiegroep

het gebrek aan materialen (voor zowel blessure- als valpreventie) een stuk minder als

barrière zag op posttest vergeleken met baseline. Dit was niet het geval voor patiënten uit de

controlegroep. Verder gaf één patiënt uit de interventiegroep aan dat hij/zij niet op de hoogte

was van het bestaan van de website.

Tabel 16: Baseline-posttest verschil len tussen interventie en controle groep mbt wie

verantwoordeli jk is en verandering barrières blessure- en valpreventie

Interventie Controle

Baseline Posttest Baseline Posttest

N % N % N % %

Blessurepreventie 11 11 14 14

Wie verantwoordelijk

Huisarts 4 36.4 7 63.6 13 92.9 5 35.5

POH 5 45.5 5 45.5 1 7.1 4 28.6

Fysiotherapeut 10 90.9 10 90.9 13 92.9 8 57.1

Diëtist 1 9.1 1 9.1 0 0 1 7.1

Familie 2 18.2 0 0 3 21.4 3 21.4

Vrienden 0 0 0 0 1 7.1 3 21.4

Medisch specialist 4 36.4 2 18.2 6 42.9 3 21.4

Valpreventie 11 11 14 14

Wie verantwoordelijk

Huisarts 5 45.5 6 54.5 12 85.7 5 35.7

POH 5 45.5 5 45.5 1 7.1 4 28.6

Fysiotherapeut 10 90.9 10 90.9 14 100 8 57.1

Diëtist 0 0 1 9.1 0 0 1 7.1

Familie 1 9.1 0 0 1 7.1 3 21.4

Vrienden 0 0 0 0 0 0 3 21.4

Medisch specialist 4 36.4 2 18.2 7 50.0 2 14.3

Barrières blessurepreventie 7 7 9 9

Geen computer 0 0 0 0 1 11.1 2 22.2

Geen materialen 4 57.1 2 28.6 6 66.7 5 55.6

Geen zin 1 14.3 2 28.6 3 33.3 2 22.2

Geen tijd aandacht 0 0 2 28.6 1 11.1 1 11.1

Geen tijd maatregelen 0 0 0 0 0 0 2 22.2

Anders 3 42.9 2 10.0 0 0 4 44.4

Barrières valpreventie 7 7 9 9

Geen computer 1 11.1 0 0 1 11.1 2 22.2

Geen materialen 5 71.4 2 28.6 6 66.7 5 55.6

Geen zin 1 14.3 2 28.6 4 44.4 2 22.2

Geen tijd aandacht 0 0 2 28.6 0 0 2 22.2

Geen tijd maatregelen 0 0 0 0 0 0 2 18.2

Anders 1 14.3 2 28.6 0 0 4 44.4



35

3.4.1 Procesevaluatie patiënten
In Tabel 17 zijn de verschillen weergegeven tussen patiënten in de interventie- en de

controlegroep wat betreft het effect van de gesprekken door de LSCs. Opvallend is dat

patiënten in de interventiegroep hoger scoren op alle positieve items in vergelijking met de

controlegroep.  Vijf verschillen tussen de interventie- en controlegroep zijn significant

verschillend. Deelnemers in de interventiegroep geven aan door de gesprekken met de LSC

zich meer bewust ervan te zijn dat ze een risico lopen op een blessure, meer kennis te

hebben over blessurepreventie, hebben ze de website over blessurepreventie bekeken,

hebben ze maatregelen genomen om blessures te voorkomen en zijn ze meer bewust

geworden van het risico dat ze lopen om te vallen. Daarnaast is weergegeven wat de

attitude van patiënten was ten opzichte van de website. Dit verschil was ook niet significant

ondanks dat de interventiegroep hier ook hoger op scoorde dan de controlegroep. Elf

patiënten (52%) gaven hierbij aan dat ze de website niet bezocht hadden. De scores van de

interventie- en controlegroep op de losse attitude items zijn weergegeven in bijlage 3.

Tabel 17:  Verschil len tussen interventie- en controlegroep procesevaluatie gegevens

Variabele Interventie Controle

Door de gesprekken met mijn LSC… N Gem SD N Gem SD

ben ik me er meer bewust van dat ik risico loop op een blessure 11 4.18* 1.33 13 2.92* 1.44

is mijn kennis over blessurepreventie toegenomen 11 3.91* 1.30 13 2.38* 1.12

ben ik de website over blessurepreventie gaan bekijken 11 3.64* 1.57 13 2.15* 0.99

heb ik maatregelen genomen om blessures te voorkomen 11 3.64* 1.21 13 2.46* 1.27

ben ik bang geworden om meer te gaan bewegen 11 1.91 1.38 13 1.92 0.95

ben ik me er bewust van dat ik risico loop om te vallen 11 4.09* 1.30 13 2.69* 1.55

is mijn kennis over het voorkomen van een val toegenomen 11 4.00 1.34 13 2.85 1.52

heb ik maatregelen genomen om vallen te voorkomen 11 3.00 1.48 13 2.54 1.39

ben ik bang geworden om te vallen 11 1.64 1.12 13 2.08 1.32

Attitude website 7 4.25 0.81 9 3.60 0.71

Noot: de antwoorden zijn gescoord op een 5-puntsschaal, * significant verschillend tussen interventie- en

controlegroep

In Tabel 18 is weergegeven welke preventiemaatregelen patiënten in de interventie- en de

controlegroep toepassen. Iets minder dan een derde van de patiënten in beide groepen

geeft aan geen maatregelen te nemen. Patiënten in de interventiegroep beginnen wat vaker

de activiteit op een rustig tempo en kiezen vaker juiste sportkleding- en schoenen. Verder

zijn er geen grote verschillen tussen welke maatregelen worden genomen door de patiënten

in de interventie- en de controlegroep. Wat betreft de maatregelen voor valpreventie geven

patiënten in de interventiegroep vaker aan dat ze maatregelen toepassen.



36

Tabel 18:  Maatregelen blessurepreventie en valpreventie interventie- en controlegroep

Variabele Interventie Controle

N % N %

Maatregelen blessurepreventie

Geen 3 30.0 3 27.3

Kies een activiteit waar u plezier aan beleeft en die goed vol te

houden is

5 50.0 6 54.5

Bouw de intensiteit van de activiteit langzaam op 5 50.0 5 45.5

Start de activiteit met een warming-up (rustig lopen of huppelen) 5 50.0 4 36.4

Begin de activiteit in een rustig tempo 7 70.0 5 45.5

Sluit de activiteit met een cooling-down met rustige bewegingen 3 30.0 5 45.5

Kies juiste sportkleding en –schoenen 6 60.0 3 27.3

Maatregelen valpreventie

Geen 4 40.0 6 60.0

Een of enkele 2 20.0 2 20.0

Veel 4 40.0 2 20.0

Allemaal 0 0 0 0
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4. DISCUSSIE

Het doel van het huidige project was een e-learning programma te ontwikkelen voor

leefstijlcoaches (LSCs) die gecombineerde leefstijlinterventies zoals de BeweegKuur

aanbieden. Het e-learning programma is ontwikkeld door de Universiteit Maastricht om

ervoor te zorgen dat materialen over blessure- en valpreventie, ontwikkeld door

VeiligheidNL, meer onder de aandacht gebracht worden bij patiënten met overgewicht en

obesitas die gaan sporten. De materialen betreffen een website voor de startende beweger,

een folder en een boekenlegger om blessures te voorkomen en voor valpreventie een

valrisicotest inclusief de valrisicoanalyse.

Naast het ontwikkelen van het e-learning programma hebben we een pilotstudie

uitgevoerd. Deze pilotstudie was enerzijds gericht op het onderzoeken wat de LSCs van de

e-learning vonden (procesevaluatie) en anderzijds of cognities van de LSCs t.a.v. blessure-

en valpreventie bij obese mensen en t.a.v. de materialen van VeiligheidNL veranderd zijn als

gevolg van het e-learning programma en of er op kleine schaal al veranderingen zichtbaar

waren wat betreft cognities van de patiënten. Daartoe is een gerandomiseerde pilotstudie

opgezet.

E-learning programma

In totaal heeft 64% van de LSCs in de interventiegroep (7 van de 11) ingelogd op het e-

learning programma. De belangrijkste reden voor LSCs om niet in te loggen was gebrek aan

tijd. De LSCs die het e-learning programma geheel of gedeeltelijk hebben doorlopen,

evalueerden het e-learning programma in zijn geheel gematigd positief (Rapporcijfer 6.3).

De verschillende onderdelen van het e-learning programma werden afzonderlijk beter

beoordeeld (range 7.00 tot 8.00) dan het geheel. Vooral de kennis- en

voorzieningenonderdelen (kennistoets en materialenarchief) van de interventie werden door

LSCs goed geëvalueerd (Rapportcijfer 8). Het onderdeel gericht op het vergroten van de

eigen effectiviteit voor motiverende gespreksvoering (de filmpjes) zijn voor verbetering

vatbaar (Rapportcijfer 7.4). LSCs gaven aan dat deze trainingen niet veel toevoegden aan

hun vaardigheden. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het merendeel van de LSCs die

deelnamen aan het huidige onderzoek al getraind waren in motiverende gespreksvoering

(MI) technieken. Zij hadden bij aanvang van de studie ook al een zeer hoge eigen

effectiviteit om blessure- en valpreventie onder de aandacht te brengen bij patiënten.

Mogelijk dat LSCs die deze MI scholing niet hebben gehad meer baat hebben bij de

trainingen. Dit zou verder getest moeten worden onder een bredere doelgroep.



38

Om te voorzien in de mogelijkheid van intercollegiaal contact, een behoefte die door enkele

LSCs werd aangegeven tijdens de interviews, is aan het programma een discussieforum

toegevoegd. Geen enkele LSC bleek hier gebruik van te hebben gemaakt. De lage

bezoekersaantallen van discussiefora blijken ook een probleem te zijn bij andere studies

(25).

Ondanks dat LSCs tijdens de interviews (zie tussenrapport, (24)) de voorkeur bleken

te geven aan een online interventie ten opzichte van een andere vorm van een interventie

(face-to-face) lijkt een gebrek aan tijd toch een belangrijke reden te zijn waarom LSCs niet

ingelogd zijn op het e-learning programma. De geïnterviewde LSCs hadden de voorkeur

voor een e-learning module vanwege het feit dat zij de timing van het leerproces dan juist

goed zelf zouden kunnen plannen. Dit betekent wel dat deelname dan volledig afhangt van

de eigen motivatie en planning. Waarschijnlijk hebben LSCs de interventie geen prioriteit

gegeven. Het is daarom belangrijk dat er nagedacht wordt over middelen om de persoonlijke

meerwaarde voor LSCs om een dergelijke interventie te doorlopen, te verhogen. Hierbij kan

bijvoorbeeld gedacht worden aan het koppelen van accreditatiepunten voor het

kwaliteitsregister aan het succesvol doorlopen van de interventie. Hierdoor wordt het voor

LSCs direct zichtbaar wat deelname aan de interventie hen oplevert. Bovendien geeft het

aan dat een dergelijke scholing bijdraagt aan de kwaliteitsverbetering van de zorg.

Ook moet het gepercipieerde voordeel van het aanbieden van een dergelijke

interventie online nog eens kritisch worden beschouwd. Ondanks de voordelen van online

interventies zoals de makkelijke toegankelijkheid wat betreft tijdstip en plaats (26), en de

mogelijkheid om aan te sluiten bij individuele behoeften (27), blijkt het gebruik van de online

interventie beperkt in de huidige trial. Gebruik is een belangrijke voorwaarde voor de impact

van een interventie volgens het RE-AIM model (28). Het RE-AIM model beschrijft dat de

factoren Reach (bereik), Effectiveness (effect), Adoption (draagvlak), Implementation

(implementatie), and Maintenance (continuering) belangrijke voorwaarden zijn voor een

interventie om public health impact te hebben. AIM wordt vaak op organisatieniveau gezien,

maar dat kan ook op individueel niveau in kaart gebracht worden, met andere woorden er

wordt bepaald of de doelgroep gebruik maakt van de interventie. Daarnaast blijkt uit eerder

onderzoek (29) dat het correct implementeren van dergelijke interventies vaak moeizaam

verloopt.

Werving patiënten

LSCs die aan dit onderzoek meededen leverden weinig patiënten aan. De werving viel tegen

ondanks regelmatig telefonisch contact en verlenging van de inclusieperiode met 2

maanden. LSCs gaven zelf aan dat dit kwam doordat ze te weinig (geschikte) patiënten

hebben gezien in die inclusieperiode. Dit lijkt een opvallende bevinding, gezien de



39

prevalentie van overgewicht en obesitas in Nederland (30). Mogelijk hangt dit samen met het

feit dat uiteindelijk vooral fysiotherapeuten meededen aan het onderzoek. Aangezien

overgewicht/obesitas geen indicatie is voor fysiotherapeutische behandeling, zullen

patiënten de fysiotherapeut voor andere klachten consulteren. Het vraagt dan van de

fysiotherapeut een bijzondere alertheid om vast te stellen of deze mensen in aanmerking

voor een interventie betreffende blessure en/of valpreventie voor mensen met overgewicht.

Voor de fysiotherapeut zou een interventie wellicht eerder gericht moeten zijn op de

herkenning van deze doelgroep.

Het e-learning programma in zijn huidige vorm is dan mogelijk ook meer geschikt

voor andere zorgprofessionals dan de fysiotherapeut. Leefstijlbegeleiding is een taak die

vooral ook bij praktijkondersteuners, of in de toekomst wellicht bij speciaal opgeleide

leefstijlcoaches, ligt. Vooral zij zien patiënten met obesitas die meer moeten gaan bewegen.

Echter, de vier praktijkondersteuners die meededen aan het huidige onderzoek bleken

samen slechts één patiënt geïncludeerd te hebben. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de

interventie niet de hoogste prioriteit had. Een andere verklaring kan zijn dat mogelijk de

inclusiecriteria niet helemaal helder waren. Dit bleek uit een aantal vragen over de

inclusiecriteria die LSCs stelden na de start van het project. In vervolgonderzoek raden we

aan de LSCs persoonlijk in te lichten (via een kick-off bijeenkomst, eventueel aangevuld met

een telefonisch gesprek of een face-to-face gesprek) alvorens ze kunnen starten met het

onderzoek. In de bijeenkomst en het gesprek zou de procedure van het onderzoek

toegelicht kunnen worden. Ook zouden dan eventuele onduidelijkheden over de

inclusiecriteria besproken kunnen worden. Mogelijk dat dan de bereidheid om mee te

werken vergroot wordt. Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende faciliteiten aanwezig zijn

om patiënten gemakkelijk te includeren.

Leefstijlcoaches
Ondanks het feit dat er geen statistisch significante verschillen zichtbaar waren tussen de

interventie- en controlegroep in de veranderscores (baseline-posttest), bleek dat LSCs in de

interventiegroep een relatief grotere toename rapporteerden wat betreft hun kennis ten

opzichte van blessure- en valpreventie dan de controlegroep. Een bevinding die

overeenkomt met de waardering van de interventie, namelijk dat LSCs vooral de

kennisonderdelen als positief beoordeelden. Aangezien LSCs gemiddeld 54.8% van de

vragen van de kennistoets aan het begin van de interventie juist beantwoord hebben, bleek

hier echter ook ruimte voor verbetering te zijn.

Een opvallende bevinding was dat LSCs op een groot aantal concepten relatief hoog

(>4 uit 5) scoorden op baseline. Posttest scoorden de LSCs over het algemeen wat lager.

Het lijkt er op dat de interventie heeft gezorgd voor een grotere bewustwording van de LSCs
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aangaande hun kennis en vaardigheden. Een beter bewustzijn van het eigen handelen is

een belangrijke factor in de verandering van het gedrag en heeft een modererende rol in de

relatie tussen determinanten en gedrag (31, 32). Mogelijk heeft een hoger bewustzijn dan

ook geleid tot een verandering van hun cognities t.a.v. blessure- en valpreventie.

Patiënten

Wat betreft de cognities van de patiënten zijn er geen opvallende verschillen zichtbaar in de

veranderscores van de interventie- en controlegroep. Patiënten bleken wel redelijk hoog te

scoren op alle cognities ten aanzien van blessure- en valpreventie (scores >3 uit 5).

Op posttest bleken de patiënten in de interventiegroep significant positiever te zijn

over de gesprekken met de LSCs dan patiënten in de controlegroep. Zo geven ze onder

andere aan door de gesprekken zich meer bewust te zijn van hun blessurerisico, meer

kennis te hebben en meer maatregelen te nemen. Deze gegevens lijken erop te wijzen dat

LSCs in de interventiegroep tijdens de consulten meer aandacht hebben besteed aan

blessure- en valpreventie dan de LSCs in de controlegroep. Een kanttekening die hierbij

gemaakt moet worden is dat van deze gegevens geen baseline data beschikbaar zijn,

waardoor het niet mogelijk is na te gaan of deze verschillen al op pretest aanwezig waren.

Materialen

De LSCs zijn wat bekender geworden met de blessure- en valpreventie materialen op

posttest in vergelijking met baseline, dit geldt voor zowel de interventie- als de

controlegroep. Deze bevinding is te verklaren doordat beide groepen de materialen

ontvangen hebben na het invullen van de baseline vragenlijst. Er zijn geen significante

verschillen gevonden in de verschilscores van de interventie- en controlegroep met

betrekking tot materialen.

Het e-learning programma lijkt niet tot meer nieuwe bezoeken op de website van

VeiligheidNL door patiënten te hebben geleid, maar wel tot langere. Minder patiënten in de

interventiegroep bezochten de website dan deelnemers in de controlegroep, maar patiënten

in de interventiegroep kwamen wel vaker terug op de website en bleven per bezoek langer

op de website rondkijken. Er waren wel significante verschillen zichtbaar met betrekking tot

de bekendheid van de materialen ontwikkeld door VeiligheidNL. Patiënten in de

interventiegroep waren bekender met de materialen in vergelijking tot de controlegroep aan

het einde van de interventie. Ook besteedden patiënten in de interventiegroep op posttest

meer aandacht aan de materialen dan patiënten in de controlegroep.
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Kanttekeningen

In de recente wetenschappelijke literatuur wordt het valrisico meer in verband gebracht met

toenemende leeftijd en de daarmee samenhangende afname van de spierfunctie, dan met

overgewicht alleen (33), maar de relatie is nog niet eenduidig (34). Uit de gegevens van het

huidige onderzoek is gebleken dat ook de deelnemende LSCs en patiënten niet overtuigd

waren van een relatie tussen overgewicht en valrisico. Ook de geïnterviewde LSCs gaven al

aan dit beeld niet te herkennen. Dit resulteerde er onder andere in dat op alle concepten

gerelateerd aan valpreventie lager gescoord werd als op de concepten gerelateerd aan

blessurepreventie. In het kader van de beslissing om een interventie gericht op valpreventie

voor mensen met overgewicht al dan niet landelijk te implementeren, wordt het aanbevolen

de ontwikkelingen ten aanzien van de empirische basis voor de interventie nauwgezet te

volgen.

Een andere kanttekening is dat de externe validiteit van het onderzoek gering is, door

de lage aantallen en dat alle deelnemende LSCs bij voormalige BeweegKuurpraktijken

werkten. Deze LSCs waren allemaal al getraind in motiverende gespreksvoering technieken.

Een sterk punt van de pilotstudie is wel dat alle beroepsgroepen die werken met leefstijl als

LSC vertegenwoordigd waren in het onderzoek.

De inclusie van een relatief klein aantal patiënten in de interventie- en controlegroep

leidt ertoe dat de resultaten met enige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd. De

resultaten van dit onderzoek kunnen niet worden gegeneraliseerd naar alle beginnende

bewegers met overgewicht en obesitas, maar moeten eerder worden gezien in het licht van

de doorontwikkeling van het e-learning programma.

Aanbevelingen

De volgende concrete aanbevelingen ten aanzien van de interventie, de werving en de

implementatie kunnen worden gedaan naar aanleiding van de huidige studie:

Doorontwikkeling en implementatie

 In het kader van de beslissing om een interventie gericht op valpreventie voor

mensen met overgewicht al dan niet landelijk te implementeren, wordt aanbevolen de

ontwikkelingen ten aanzien van de empirische basis voor de interventie nauwgezet te

volgen. Over de relatie tussen overgewicht en een verhoogd valrisico is nog weinig

bekend. Momenteel is er daarom nog onvoldoende evidentie voor een interventie

gericht op valpreventie bij patiënten met overgewicht en obesitas.

 De e-learning interventie in zijn huidige vorm moet worden gezien als een goede

basis voor doorontwikkeling. Wat betreft de inhoud van de interventie, raden we aan

specifieke interventie onderdelen te verbeteren. Vooral de filmpjes, die in hun huidige

vorm tot doel hadden de self-efficacy van zorgverleners t.a.v. motivational
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interviewing (MI) te verhogen, bleken voor verbetering vatbaar. Hierbij zou er

bijvoorbeeld gedacht kunnen worden aan korte filmpjes waarin concrete problemen

waar LSCs tegen aanlopen tijdens gesprekken met patiënten worden behandeld.

Door middel van voorbeelden van oplossingen kan de LSC dan beoordelen welke

oplossing het beste werkt. Het is hierbij van belang dat zorgverleners op voorhand

wel bekend zijn met MI. Het is niet mogelijk zorgverleners MI langs deze weg volledig

aan te leren.

 Het verdient daarom aanbeveling een brede implementatie samen te laten lopen met

onderzoek naar verbetermogelijkheden en effectiviteit van het huidige e-learning

programma.

 Voor een brede implementatie is het tevens van belang het e-learning programma te

testen onder LSCs die minder ervaring hebben met motiverende gespreksvoering

technieken.

 We bevelen aan de interventie primair te implementeren bij POHers en speciaal

daarvoor opgeleide leefstijlcoaches. Deze beroepsgroepen komen primair patiënten

met overgewicht en obesitas tegen in hun praktijk die iets aan hun gewicht willen

doen. Daarnaast kan gedacht worden aan zorgprofessionals, zoals fysiotherapeuten

en diëtisten, die al leefstijlprogramma’s voor deze doelgroep aanbieden.

 Om het gebruik van het programma door LSCs te verhogen, raden we aan het

gepercipieerde voordeel van het gebruik van de interventie zichtbaarder te maken.

Hierbij kan gedacht worden het toekennen van accreditatiepunten voor het

beroepskwaliteitsregister aan het succesvol doorlopen van het e-learning

programma. Hierdoor wordt het volgen van het programma ook meteen in verband

gebracht met kwalitatief goede zorg.

 Daarnaast raden we aan de interventie duidelijk kenbaar te maken bijvoorbeeld via

de beroeps specifieke informatiekanalen. Dit is een probleem waar veel e-

interventies tegen aan lijken te lopen: beperkt gebruik van de interventie. Hier moet

goed aandacht aan besteed worden alvorens de interventie breed te implementeren.

5. CONCLUSIE
In het huidige project is een e-learning programma ontwikkeld voor LSCs die werken met

gecombineerde leefstijlinterventies om blessure- en valpreventie onder de aandacht te

brengen bij personen met overgewicht en obesitas die (meer) gaan bewegen. Meerdere

onderdelen van het e-learning programma werden positief geëvalueerd, maar het

programma dient op een aantal punten te worden verbeterd. Dit geldt vooral voor de

filmpjes, die tot doel hadden de eigen effectiviteit van LSCs voor motivationele
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gesprekvoering te verhogen. Daarnaast is het van belang bij het implementeren van dit e-

learning programma zorgprofessionals intensiever te stimuleren om ook werkelijk gebruik te

maken van de interventie.
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Bijlage 1: screenshots van het e-learning programma
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Bijlage 2: overige tabellen data LSCs

Tabel 19: Gepercipieerde effecten e-learning programma (N = 7)

Variabele Gem SD

Door het e-learning programma ben ik me meer bewust geworden van het blessurerisico van

beginnende bewegers met O&O

3.57 1.13

Door het e-learning programma is mijn kennis over het blessurerisico van mensen met

overgewicht toegenomen

3.71 0.95

Door het e-learning programma is mijn kennis ten aanzien van blessurepreventie verbeterd 3.43 0.98

Door het e-learning programma ben ik mij meer bewust geworden van het valrisico van

beginnende bewegers met O&O

3.57 1.13

Door het e-learning programma is mijn kennis over het valrisico van mensen met overgewicht

toegenomen

3.43 1.13

Door het e-learning programma is mijn kennis ten aanzien van valpreventie verbeterd 3.43 0.79

Door het e-learning programma zijn mijn gespreksvaardigheden ten aanzien van blessure- en

valpreventie verbeterd

2.57 1.13

Door het e-learning programma heb ik meer vertrouwen in mijn gespreksvaardigheden ten

aanzien van blessure- en valpreventie

2.57 1.40

Noot: N = aantal respondenten, Gem = gemiddelde, SD = standaarddeviatie ; de antwoorden zijn gescoord op

een 5-puntsschaal

Tabel 20: Kwaliteit van het e-learning programma algemeen en de specif ieke onderdelen

Variabele Gem SD

E-learning programma (N = 7)

De kwaliteit van het e-learning programma was goed 3.43 1.40

Het e-learning programma was nuttig 3.57 1.13

Het e-learning programma was interessant 3.43 0.79

Het e-learning programma was leerzaam 3.43 1.13

Het e-learning programma was duidelijk 3.00 1.00

Het e-learning programma heeft mij niets nieuws opgeleverd 2.71 1.11

Het e-learning programma bevatte voor mij veel nieuwe informatie 2.86 0.90

Het e-learning programma was ingewikkeld 2.00 1.00

De informatie in het e-learning programma was voldoende 2.86 1.07

De vormgeving van het e-learning programma was goed 3.43 1.13

Het e-learning programma werkte goed op de computer 3.43 1.13

Kennisbank + inhoud (N = 6)

De kennisbank was duidelijk 3.83 0.98

De kennisbank was interessant 3.33 1.03

De kennisbank was informatief 3.33 1.03

De kennisbank was te uitgebreid 3.00 1.10

Trainingen (N = 4)

De trainingen waren duidelijk 3.50 0.58

De trainingen waren interessant 3.25 0.96
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De trainingen waren leerzaam 2.75 0.50

De trainingen waren nuttig 2.75 0.50

De trainingen waren herkenbaar 3.50 0.58

De trainingen waren geloofwaardig 2.00 0.82

De trainingen waren realistisch 2.50 1.29

Het materialenarchief (N = 5)

Het materialenarchief was nuttig 3.40 1.14

Kennis/zelfreflectietoets (N = 7)

De kennis/zelfreflectietoets was duidelijk 3.86 0.69

De kennis/zelfreflectietoets was leerzaam 3.71 0.76

De kennis/zelfreflectietoets was zinvol 3.86 0.69

Noot: N = aantal respondenten, Gem = gemiddelde, SD = standaarddeviatie
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Bijlage 3: overige items die gemeten zijn bij de patiënten

Tabel 21: Overige gemeten items – baseline scores

Variabelen N Gem SD

A. Hoe vaak bent u de afgelopen 12 maanden gevallen?a 32 0.63 0.94

B. Ik heb moeite met bewegen of lopen 31 2.97 1.38

C. Ik ben bang om te vallen 32 3.09 1.61

D. Ik weet hoe ik de website met informatie over het voorkomen

van blessures moet bezoeken

35 3.23 1.80

E. Ik heb de inhoud van de boekenlegger gelezen 34 2.44 1.81

F. Ik weet wat er zoal te vinden is op de website met informatie

over het voorkomen van blessures

35 2.29 1.74

G. Ik ben op de hoogte van de inhoud van de folder voor het

voorkomen van valincidenten

34 2.29 1.73

Noot: N = aantal respondenten, Gem = gemiddelde, SD = standaarddeviatie; antwoorden zijn gescoord op een 5-

puntsschaal, aantwoordopties: 0, 1, 2, 3 of meer dan 3 keer

Tabel 22: Scores baseline en posttest bi j  zowel de interventie- als de controlegroep

Variabelen Interventie Controle

Baseline Posttest Baseline Posttest

N Gem SD Gem SD N  Gem  SD  Gem  SD  

A.a 11 0.36 0.67 0.64 0.67 0.27 11 1.00 1.10 0.73 0.79 -0.27

B. 11 3.18 1.25 2.91 1.51 -0.27 11 2.82 1.72 3.55 1.51 0.73

C. 11 3.45 1.44 2.36 1.50 -1.09 11 2.82 1.78 2.91 1.38 0.70

D. 11 3.18 1.83 4.45 1.29 1.27 13 3.15 1.77 3.46 1.61 0.31

E. 11 1.82 1.47 3.36 1.91 1.55 12 2.42 1.83 3.17 1.53 0.75

F. 11 1.73 1.42 3.55 1.86 1.82 13 2.00 1.47 3.00 1.35 1.00

G. 11 1.82 1.60 3.36 3.96 1.55 12 1.75 1.29 2.58 1.44 0.83

Noot: N = aantal respondenten, Gem = gemiddelde, SD = standaarddeviatie,  = verschil

tussen baseline en posttest; voor de inhoud van de items, zie Tabel 22; antwoorden zi jn

gescoord op een 5-puntsschaal; aantwoordopties: 0, 1, 2, 3 of meer dan 3 keer;

Tabel 23: Mening patiënten over website

Variabele Interventie Controle

De informatie op de website over het

voorkomen van blessures

N Gem SD N Gem SD

Vond ik erg nuttig 7 4.71 0.76 9 3.78 1.39

Vond ik ingewikkeld 7 1.86 1.57 9 2.44 1.33

Vond ik gemakkelijk te vinden 7 4.00 1.53 9 4.00 1.12

Vond ik voldoende 7 4.29 0.76 9 3.78 1.39

Vond ik teveel 7 2.29 1.50 9 2.89 1.05

Vond ik interessant 7 4.57 0.79 9 3.78 1.20

Vond ik leerzaam 7 4.57 0.79 9 3.67 1.41
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Vond ik saai 7 1.86 1.57 9 2.67 1.12

Heeft mij erg geholpen 7 4.14 1.21 8 3.50 1.31

Noot, N = aantal respondenten, Gem = gemiddelde, SD = standaarddeviatie; antwoorden zi jn

gescoord op een 5-puntsschaal


