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1 Algemene gegevens 

 

 Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën 

Lichaamsregio 

 

Overige, ongespecificeerd 

Aandoening 

(ICD) 

 

Zenuwstelsel en zintuigen 

Parkinson 

Domein 

‘Menselijk 

functioneren’ 

(ICF) 

Sensorische functies 

Mobiliteit/bewegen 

 

 Korte beschrijving  De Rapid Turn Test is een performance test en is bedoeld om 

freezing bij patiënten met de ziekte van Parkinson uit te lokken. De persoon moet vanuit 

stilstand herhaaldelijk een scherpe draai van 360° maken op de plaats. Als dit geen freezing 

uitlokt, kan een looptraject (heen- en teruglopen) en dubbeltaken aan de test worden 

toegevoegd. 

 

 Doelgroep  patiënten met de ziekte van Parkinson 

 

 Auteur: 

 Oorspronkelijke versie  Snijders A, et al. (2012)1 

 Nederlandse versie  beschikbare versie afkomstig uit KNGF-richtlijn Ziekte van 

                                     Parkinson (2016)2 

 

 

 

2 Doel van het meetinstrument 

 

 Diagnostisch 
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3 Soort / vorm van het meetinstrument      

 

 Performance test 

 Opbouw  één vraag met betrekking tot het optreden van freezing, aanvullende vragen  

                    over de testomstandigheden en details met betrekking tot freezing.  

 Instructie  open vragen en één gesloten vraag, in te vullen door de therapeut 

 Meetniveau  wijze van score: (freezing/geen freezing); meetniveau nominaal 

 

4 Verkrijgbaarheid        

 

 Opvraagbaar bij  www.meetinstrumentenzorg.nl  

 Geschatte kosten  gratis te downloaden  

 Copyright  ja 

 

5 Methodologische kwaliteit   

    

 Interne consistentie 

N.v.t. 

 

 Reproduceerbaarheid  

 

 Validiteit 
 

 Criterion validity   

Sensitiviteit om objectieve freezing uit uit te lokken bij personen met subjectieve 

freezing is 0.65 (BI 0.45-0.81) en een specificiteit van 1.00 (BI 0.81-1.0) voor de Rapid 

Turns test in beide richtingen en met vier draaien. Toevoegen van een looptraject 

leverde voor de test een sensitiviteit op van 0.63 (BI 0.44-0.80) en een specificiteit van 

0.94 (BI 0.73-1.0).1  

Een andere studie bevestigt dat de Rapid Turns test als individuele test het meest 

effectief is in het uitlokken van freezing, met vergelijkbare resultaten voor sensitiviteit 

(0.64 (BI 0.44–0.81)). Een combinatie van de ‘Rapid Turns test’ met ‘korte snelle 

stappen’ leverde een iets hogere sensitiviteit op om freezing te detecteren, nl 0.71 (BI 

0.51–0.86).3  

 

 Responsiviteit  

 

6 Hanteerbaarheid / feasibility 

            

 Taal  origineel Engels1, vertaling Nederlands2 

 Benodigdheden  invulformulier en pen. Voor het uitvoeren van een activiteit met een 

                               dubbeltaak wordt verwezen naar de meetinstrumenten M-PAS (item 8)  

                               of Mini-BESTest (item 14) 

 Randvoorwaarden  

 Benodigde tijd  afhankelijk van de gesteldheid van de patiënt 

 Gebruikershandleiding   

 

http://www.meetinstrumentenzorg.nl/
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7          Normgegevens 

 

8 Overige gegevens 
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