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Met de Utrechtse Schaal voor Evaluatie van Revalidatie-Participatie (USER-P) evalueert u het effect van
poliklinische revalidatie voor volwassenen. In de polikliniek liggen doelen vaak op het niveau van maatschappelijk
functioneren, ook wel participatie genoemd. Met de USER-P worden objectieve en subjectieve gegevens van het
revalidatieproces gemeten om professionals een compleet beeld van de cliënt te bieden.

De vragenlijst
Vragen
De USER-P bestaat uit 32 vragen die allemaal op een likert-schaal beantwoord kunnen
worden. Van de verschillende activiteiten geeft de respondent aan:
- Hoeveel uur per week hij/zij eraan besteedt (Helemaal niet, 1-8 uur, 9-16 uur, 1724 uur, 25-35 uur of 36 uur of meer)
- Hoe vaak per maand hij/zij dit doet (Helemaal niet, 1-2 keer, 3-5 keer, 6-10 keer,
11-18 keer, 19 keer of meer)
- Of het wordt beperkt door de ziekte (Niet mogelijk, met hulp, met moeite of zonder
moeite).
- Of de respondent tevreden is (Zeer ontevreden, ontevreden, neutraal, tevreden of
zeer tevreden).

Afnameduur
30 minuten

Informanten
Cliënt/ Patiënt

Schalen, scoring en normering
Per schaal wordt een score van 0-100 berekend op basis van de maximaal te behalen score.

Scores
1.
2.
3.
4.
5.

1A - Uren per week (activiteiten)
1B - Frequentie afgelopen 4 weken (activiteiten)
Score frequentie (gemiddelde 1A en 1B)
Score beperkingen
Score tevredenheid

Psychometrische gegevens
De USER-P is niet beoordeeld door de COTAN. Wel is uit psychometrisch onderzoek gebleken
dat de interne consistentie voldoende is (α tussen .70 en .91) en waren er significante
verschillen tussen cliënten met verschillende niveaus van zelfstandigheid (Post et al., 2011).

Literatuur en verkrijgbaarheid
De USER-P is ontwikkeld door W.M.W. Post bij De Hoogstraat in 2011.
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BergOp
Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de
hierboven beschreven scores.
➔ Indien u een licentie bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken
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