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1 Algemene gegevens 

 

 Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën 

Lichaamsregio 

 

Onderste extremiteit 

Aandoening 

(ICD) 

 

Zenuwstelsel en zintuigen 

Domein 

‘Menselijk 

functioneren’ 

(ICF) 

Mobiliteit / bewegen 

 

 

 Korte beschrijving  De Push and Release Test (P&R Test) bevat 1 item waarbij de 

patiënt achterover leunt op de fysiotherapeut en hij deze steun plotseling weghaalt. 

Gemeten wordt dan de respons die de patiënt verricht om zijn evenwicht te behouden.  

Deze reactie wordt gemeten op een 5-puntschaal. Alleen de score “0”duidt op een 

normale reactie.1,2 

 

 Doelgroep  patiënten met evenwichtsstoornissen 

 

 Auteur: 

 Oorspronkelijke versie  Horak FB (2004)3 

 Nederlandse versie  beschikbare versie afkomstig uit KNGF-richtlijn 

                                        Ziekte van Parkinson (2016)1 

 

 

2 Doel van het meetinstrument 

 

 Evaluatief / effectiviteit 

 Inventariserend 

 

 



 

3 Soort / vorm van het meetinstrument 

 

 Fysieke performance test 

 Opbouw  totaal 1 item 

 Instructie  de patiënt wordt gevraagd of hij in staat is de gegeven testopdracht  

                      uit te voeren  

 Meetniveau  totaalscore: wijze van score (0-4); meetniveau ordinaal 

 

4 Verkrijgbaarheid 

 

 Opvraagbaar bij  www.meetinstrumentenzorg.nl 

 Geschatte kosten  gratis te downloaden 

 Copyright  ja 

 

5 Methodologische kwaliteit 

 

 Interne consistentie  n.v.t.         

 

 Reproduceerbaarheid 
 

 Betrouwbaarheid (reliability)  

ICC: inter: n=11, populatie patiënten met de ziekte van Parkinson en 

gezonde proefpersonen: 0.84 (1e uitvoering), 0.83 (3e uitvoering)4 

 
 Agreement  

ICC2,1: inter gemten tussen 2D en 3D systeem: n=45, populatie patiënten 

met de ziekte van Parkinson en gezonde proefpersonen: ms 0.96-0.99 

 

 Validiteit 

 

 Convergent validity  

Correlatie met Zelf-report van valincidenten in het afgelopen jaar: 

R(Pearson), n=8, populatie patiënten met de ziekte van Parkinson:  

0.60 (1e uitvoering), 0.55 (3e uitvoering)4 

 

 Responsiviteit 

 

Patiënten met de ziekte van Parkinson, n=82: 36 personen met valincident en 46 

zonder. 

 Sensitiviteit: Push and Release Test vs. Pull Test6 

o Off fase 88.9% vs. 69.4% 

o On fase 75.0% vs. 69.4%  

 Specificiteit: Push and Release Test vs. Pull Test 

o Off fase 84.8% vs. 97.8% 

o On fase 97.8% vs. 82.6% 

 

http://www.meetinstrumentenzorg.nl/


6 Hanteerbaarheid / feasibility 

 

 Taal  originele versie Engels,, vertaling in het Nederlands 

 Benodigdheden  geen 

 Randvoorwaarden   

 Benodigde tijd  minder dan 5 minuten2 

 Gebruikershandleiding   

 

7       Normgegevens 

 

 Interpretatie 

Alleen de score “0” duidt op een normale reactie.1,2 
 

8       Overige gegevens 

 

 De P&R Test is ontwikkeld om gebruikt te worden als alternatief voor de “Pull-Test”. 

Uit onderzoek van Hass et al. bleek tijdens de off-fase er geen verschil te zijn in de 

diagnostische precisie, maar tijdens de on-fase is de P&R Test geschikter om 

retrospectief vallers te classificeren.7 
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