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samenvatting
Orthopedische schoenen (OS) kunnen alleen een positief effect heb-

ben als ze worden gedragen. OS worden voorgeschreven voor patiënten 
met verschillende aandoeningen. In Nederland krijgen jaarlijks ruim 
60.000 mensen een paar OS. Echter, het is niet duidelijk of deze patiënten 
hun OS gebruiken. Tot op heden was weinig bewijs beschikbaar over het 
gebruik van OS en factoren die daarmee samenhangen, terwijl vanuit de 
kliniek gemengde verhalen komen over het gebruik van OS. Het doel van 
dit proefschrift was om het gebruik van OS te evalueren en om te evalu-
eren welke factoren met het gebruik van OS samenhangen.

Het gebruik van OS kan gedefinieerd worden op basis van de fre-
quentie van het gebruik (e.g. per dag, week of maand), de duur van 
het gebruik (e.g. in uren per dag), de omgeving van gebruik (e.g. bin-
nen of buiten), of afhankelijk van de taak van het gebruik (e.g. bij werk, 
vrije tijd). Frequentie en duur van gebruik kunnen voor iedere patiënt 
gemeten worden, onafhankelijk van de specifieke situatie van die patiënt. 
In dit proefschrift is gebruik gedefinieerd op basis van de frequentie, in 
drie categorieën: vaak (4-7 dagen/week), soms (1-3 dagen/week), en niet 
(nooit gebruiken van OS).

Het gebruik van OS hangt samen met factoren van de bruikbaarheid. 
Bruikbaarheid is gedefinieerd als: ‘de mate waarmee een product ge-
bruikt kan worden door gespecificeerde gebruikers, om een gespecifi-
ceerd doel te bereiken op het gebied van effectiviteit, efficiëntie, en tevre-
denheid, in een gespecificeerde context van gebruik’ (ISO, 9241-11). In dit 
proefschrift zijn zowel de verwachtingen als de ervaringen van patiënten 
geëvalueerd op het gebied van factoren van bruikbaarheid binnen de drie 
domeinen van de ISO-definitie: effectiviteit, efficiëntie en tevredenheid.

Het onderzoek voor dit proefschrift begon met de ontwikkeling van 
een vragenlijst, om gebruik en bruikbaarheid van OS te kunnen evalu-
eren (Hoofdstuk 2). De ontwikkeling van deze vragenlijst, de Monitor Or-
thopedisch Schoeisel (MOS), was gebaseerd op een literatuuronderzoek, 
interviews met experts, twee expertbijeenkomsten, en het verkennen en 
testen van de reproduceerbaarheid.

MOS bestaat uit twee delen. MOS-pre (34 vragen) evalueert verschil-
lende uitkomstvariabelen drie maanden voordat een patiënt diens eerste 
paar OS ooit krijgt en de verwachtingen van de patiënt op de meest 
relevante factoren van de bruikbaarheid van OS. MOS-post (39 vragen) 
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evalueert verschillende uitkomstvariabelen drie maanden nadat een 
patiënt diens eerste paar OS ooit heeft gekregen en de ervaringen van de 
patiënt op de meest relevante factoren van de bruikbaarheid van OS. Het 
invullen van de vragenlijsten kostte patiënten ongeveer 15 minuten per 
deel. Hoge reproduceerbaarheidscores (Cohen’s kappa > .60 en intra class 
correlaties > .70) werden gevonden voor alle vragen van beide delen van 
MOS, met uitzondering van één vraag.

De conclusie van dit onderzoek was dat MOS een praktische en 
reproduceerbare vragenlijst is die gebruik en de meest relevante factoren 
van bruikbaarheid van OS kan evalueren vanuit het perspectief van een 
patiënt.

Het gebruik van OS en de samenhang tussen gebruik en de meest 
relevante factoren van de bruikbaarheid van OS werden geëvalueerd met 
MOS-post (Hoofdstuk 3). Een groep van 339 patiënten met verschillende 
aandoeningen werd geworven door twaalf orthopedisch schoentechnis-
che bedrijven in Nederland. De gemiddelde leeftijd van deze patiënten 
was 63 ± 15 jaar, 38% was man en alle patiënten kregen hun eerste paar 
OS ooit.

Drie maanden na het afleveren werden OS door 81% van de patiënten 
vaak (4-7 dagen/week) gebruikt, door 13% soms (1-3 dagen/week), en 6% 
gebruikte zijn OS niet. Samenhang werd gevonden tussen gebruik en alle 
geëvalueerde factoren in alle drie domeinen van bruikbaarheid (effecti-
viteit, efficiëntie en tevredenheid; p-waarden varieerden tussen <.001 en 
.028). Patiënten die hun OS vaker gebruikten hadden positievere ervarin-
gen met betrekking tot alle geëvalueerde factoren van de bruikbaarheid 
van OS.

De conclusie van dit onderzoek was dat het essentieel is om alle 
factoren van bruikbaarheid van OS in beschouwing te nemen wanneer 
OS worden voorgeschreven en geëvalueerd. De effectiviteit van OS (e.g. 
een verandering in pijn na gebruik van OS), de efficiëntie van OS (e.g. het 
loopgemak op OS) en de tevredenheid met OS (e.g. de mening van de 
patiënt over het uiterlijk van OS) zijn allemaal relevant in relatie tot het 
gebruik van OS.

Het doel van het onderzoek in Hoofdstuk 4 was om de samenhang 
tussen de verwachtingen van patiënten op de meest relevante factoren 
van de bruikbaarheid drie maanden voordat OS geleverd worden en het 
gebruik van OS drie maanden nadat deze geleverd zijn te evalueren. Ant-
woorden op MOS-pre en MOS-post van dezelfde 339 patiënten werden 
hiervoor gebruikt.
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Er was geen samenhang tussen het gebruik van OS en de verwach-
tingen van patiënten op de meest relevante factoren van de bruikbaar-
heid (p-waarden range: .106 tot .607), maar wel met het verschil tussen 
verwachtingen en uitkomsten (p-waarden range: <.001 tot .012). Patiënten 
waarbij hun verwachtingen in overeenstemming waren met hun ervar-
ingen gebruikten vaker hun OS. Patiënten gaven aan dat zij vooraf lang 
niet altijd met hun medisch specialist (in 34% van de gevallen) of ortho-
pedisch schoentechnicus (25%) over hun verwachtingen hadden gecom-
municeerd.

De conclusie van dit onderzoek was dat de verwachtingen van 
patiënten niet hoger moeten zijn dan hun ervaringen. Dit impliceert dat 
communicatie tussen patiënten en behandelaars over deze verwachtin-
gen cruciaal is. Aangezien ruim een kwart van de patiënten aangeeft dat 
deze communicatie niet heeft plaatsgevonden liggen hier mogelijkheden 
voor verbetering.

Het gebruik van OS op lange termijn (na 1.5 jaar) en de samenhang 
tussen uitkomsten op korte termijn en gebruik op lange termijn werden 
geëvalueerd in het onderzoek van Hoofdstuk 5. De patiënten die bij het 
onderzoek uit hoofdstukken 3 en 4 hadden aangegeven dat zij hun OS 
gebruikten (vaak of soms) zijn voor dit onderzoek opnieuw benaderd. 
Anderhalf jaar na het leveren van hun eerste paar OS ooit kregen zij een 
verkorte versie van MOS-post toegestuurd. Deze vragenlijst werd inge-
vuld door 269 patiënten. Hun gemiddelde leeftijd was 63 ± 14 jaar, 38% 
was man.

Na 1.5 jaar gebruikte 87% van de patiënten hun OS nog steeds (78% 
vaak (4-7 dagen/week) en 9% soms (1-3 dagen/week)); 13% van de 
patiënten was gestopt met het gebruiken van hun OS. Patiënten die 
aangaven hun OS na 1.5 jaar vaak te gebruiken hadden op korte termijn 
significant hogere scores op acht van de tien factoren van de bruikbaar-
heid (p-waarden range: <.001 tot .046). De grootste verschillen tussen 
gebruikers en niet-gebruikers werden gevonden op korte termijn scores 
voor de pasvorm van OS en de communicatie met de medisch specialist 
en orthopedisch schoentechnicus (effect size range: .16 tot .46).

De conclusie van dit onderzoek was dat patiënten met slechte korte 
termijn uitkomsten op factoren van de bruikbaarheid van OS meer kans 
hebben om hun OS op de lange termijn minder of helemaal niet meer 
te gebruiken. Ook wanneer deze patiënten hun OS op de korte termijn 
wel gebruiken is het raadzaam deze patiënten in de gaten te houden. De 
grote verschillen in beoordeling van de communicatie met de medisch 
specialist en orthopedisch schoentechnicus tussen gebruikers en niet-
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gebruikers benadrukken het belang van deze communicatie in relatie tot 
het gebruik van OS.

In het laatste onderzoek van dit proefschrift werd het belang dat 
individuele patiënten aan factoren van de bruikbaarheid van OS hechten 
geëvalueerd en de invloed van deze factoren op de beslissing van een 
patiënt om OS te gebruiken of niet (Hoofdstuk 6). In een kwalitatief onder-
zoek werden 23 patiënten (10 mannen) met verschillende aandoeningen 
geïnterviewd. Alle patiënten hadden twee tot vier maanden voor het 
interview hun eerste paar OS ooit gekregen. Het semi-gestructureerde 
interview bevatte drie domeinen: factoren van de bruikbaarheid van OS, 
communicatie en service van de behandelaars, en de mening van an-
deren. De data werd geanalyseerd met de ‘kaderbenadering’. 

Een verbetering van lopen was de belangrijkste factor van de bruik-
baarheid voor individuele patiënten. Het belang van andere factoren ver-
schilde tussen patiënten, onafhankelijk van zaken als geslacht, leeftijd of 
aandoening. Goede communicatie en service van behandelaars verhogen 
de tevredenheid van patiënten, en daarmee beïnvloeden deze de beslis-
sing om OS te gebruiken of niet. In relatie tot de twee andere domeinen 
werd de mening van anderen minder belangrijk gevonden. Zonder dat 
er specifiek naar gevraagd werd maakten patiënten opmerkingen over 
acceptatie van hun OS. Alle patiënten gaven aan dat ze hun OS moes-
ten accepteren. Als OS niet geaccepteerd worden is de kans groter dat 
patiënten besluiten om ze niet te gebruiken. 

De conclusie van dit onderzoek was dat de beslissing van een patiënt 
om OS te gebruiken positief beïnvloed wordt als de patiënt OS accep-
teert. Deze acceptatie kan positief beïnvloed worden als een verbetering 
in lopen bereikt wordt met OS, bij positieve uitkomsten op andere facto-
ren van de bruikbaarheid van OS die belangrijk zijn voor een individuele 
patiënt, en door goede communicatie en service van de behandelaars.

In Hoofdstuk 7 werden de resultaten van het onderzoek van dit proef-
schrift geïntegreerd volgens het ‘Conceptuele model om het gebruik 
van medische hulpmiddelen te voorspellen’, en werden thema’s voor 
toekomstig onderzoek en de implicaties voor de klinische praktijk bedis-
cussieerd. 

In het uiteindelijke model van dit proefschrift (Figuur 3 in Hoofdstuk 7) 
is te zien dat het gebruik van OS beïnvloed wordt door acceptatie van OS. 
Acceptatie van OS wordt beïnvloed door de waargenomen relatieve voordelen 
van OS en door contextuele factoren. De waargenomen relatieve voordelen 
van OS worden bepaald door het wegen van de waargenomen voordelen 
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van OS en de waargenomen voordelen van parallelle interventie-opties op de 
drie factoren van de bruikbaarheid van OS die belangrijk kunnen zijn 
voor een individuele patiënt (een verbetering van lopen, het uiterlijk, 
en het gebruiksgemak) en op de kwaliteit van leven. Contextuele factoren 
zijn factoren die de acceptatie van OS beïnvloeden (zoals de communi-
catie en service van behandelaars) en daarmee indirect het gebruik van 
OS. Als OS gebruikt worden, wordt de impact van OS bepaald door de 
ervaringen op de factoren van de bruikbaarheid die belangrijk kunnen 
zijn voor individuele patiënten. De impact van OS bepaalt de waargenomen 
voordelen. De waarneming van deze voordelen wordt gewogen tegen de 
waargenomen voordelen van parallelle interventie-opties, om opnieuw het 
relatieve waargenomen voordeel te bepalen. Daarmee keert de beslissing om 
OS te gebruiken of niet terug.

Drie thema’s voor toekomstig onderzoek werden bediscussieerd. 
Meer onderzoek is nodig op het gebied van communicatie tussen 
patiënten en behandelaars en op de samenhang tussen het gebruik van 
OS en psychosociale factoren als kwaliteit van leven. Als derde thema 
voor toekomstig onderzoek werd verkend of gebruik van OS voorspeld 
kan worden met behulp van toekomstig onderzoek dat gebaseerd is op 
modellen vanuit de sociale wetenschappen. De conclusie was dat de 
‘Perceived Attributes Theory’ hiervoor beperkte mogelijkheden lijkt te 
hebben, terwijl de ‘Theory of Planned Behavior’ goede mogelijkheden 
lijkt te hebben om gebruik van OS te voorspellen.

In de klinische praktijk moet de focus tijdens het voorschrijven en 
maken van OS gericht zijn op de patiënt, en niet op het product. Goede 
communicatie tussen patiënt en behandelaars is cruciaal, om de meest 
optimale oplossing te vinden waarbij de voorkeuren van de patiënt, 
diens verwachtingen, en acceptatie van OS allemaal in beschouwing 
genomen worden.
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