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Achtergrond

Herstel paretische arm na CVA wordt beoordeeld door zelfrapportage 

maten en objectieve maten. Zelfrapportage maten verstrekken ook 

informatie over arm functie patiënt buiten behandelsetting. Echter, de 

uitkomsten van zelfrapportage maten en objectieve maten komen niet 

altijd overeen  objectieve verbetering wordt niet opgemerkt door patiënt 

(mismatch) of patiënt merkt verbetering die niet wordt opgepikt door 

objectieve maat. Onduidelijk welke factoren verantwoordelijk voor deze 

(mis)matches.

Doel

Onderzoeken of de relatie tussen de uitkomsten van zelfrapportage en 

objectieve maten wordt beïnvloed door het moment van afname na CVA

Methode

- EXPLICIT cohort: 159 patiënten (gem leeftijd: 60 jaar, 96 man, 63 vrouw)

- Baseline meting, nametingen 5, 8, 12 en 26 weken na CVA

- Objectieve maat: Action Research Arm Test (ARAT)

- Zelfrapportage maten: Stroke Impact Scale Hand (SIS-Hand) & Motor 

Activity Log-Quality of Movement (MAL-QOM)

- (Mis)matches: score nameting – score baseline meting = X, 

X vergeleken met Minimal Clinically Important Difference (MCID), 

X > MCID = succes, X < MCID = geen succes 

- Succes/geen succes op zelfrapportage als objectieve maat = match

- Succes op zelfrapportage, maar niet op objectieve maat (en andersom) 

= geen match

Resultaten

- Matches op ARAT – SIS-Hand/MAL-QOM op alle weken na CVA

- Uitzondering: ARAT – MAL-QOM week 5 na CVA: mismatch 

- Verschillende determinanten significant gerelateerd aan 

matches tussen ARAT en SIS-Hand, MAL-QOM 

- Tijd sinds CVA, aangedane hemisfeer, proprioceptie, stemming, 

leeftijd en score op motorische test (Motricity Index)

Conclusies

- De relatie tussen uitkomsten op zelfrapprtage en objectieve 

maten wordt beïnvloed door het testmoment na CVA, met 

meer mismatches in de vroege fase na CVA

- Zowel relfrapprtage als objevtieve maten moeten worden 

gebruikt en meer inzichten zijn nodig voor de rol van 

verschillende revaliatie strategieën voor de verschillende 

(mis)match groepen
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