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1 Algemene gegevens 
 

 Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën 
Lichaamsregio 
 

Overig 
 

Aandoening 
(ICD) 
 

Overig 
 

Domein 
‘Menselijk 
functioneren’ 
(ICF) 

Participatie algemeen 
 

 
• Korte beschrijving  De OPHI II is een driedelig ergotherapeutisch evaluatie instrument 

om zowel de kwalitatieve als kwantitatieve gegevens over het handelen van de cliënt in 
kaart te brengen. Thema’s binnen het interview zijn: rollen, dagelijkse routine, 
handelingssituaties, activiteit/handelingskeuzes, beslissende levensgebeurtenissen.  
De therapeut verzamelt gegevens over de levensgeschiedenis en kan deze grafisch 
weergeven en scores op drie scoreschalen toekennen. Een overzicht van zwakke en sterke 
kanten van de cliënt op het gebied van handelingscompetentie en -identiteit en van 
omgevingsinvloeden kan een handvat bieden voor het opstellen van behandeldoelen.1,2 
 

• Doelgroep  cliënten vanaf 12 jaar oud, verbaal vaardig, niet voor cliënten met  
                       emotionele of psychische overbelasting, geschikt voor cliënten met  
                       langdurige behandelcontacten1  
 

• Auteur: 
 Oorspronkelijke versie  Kielhofner G, Mallison T, Crawford C, Nowak M,  

                                           Rigby M, Henry A, Walens D (2004)3 
 Nederlandse versie  Baaijen RI, Boon JA, Tigchelaar E, Pol MC (2008)1 

 
 

2 Doel van het meetinstrument 
 

• Evaluatief / effectiviteit  
 



3 Soort / vorm van het meetinstrument 
 

• Vragenlijst met open vragen   
• Opbouw  De OPHI-II bestaat uit drie onderdelen: semi-gestructureerd interview,  

                    drie scoreschalen, verhaal over de levensgeschiedenis 
• Invulinstructie  toelichting voor therapeut over de afname m.b.t. semi-gestructureerd  

                             interviewen 
• Meetniveau  drie scoreschalen bestaande uit items, criteria, scoresysteem en notities 

                                            Scores: 4-punt-scoreschaal (1-4); meetniveau ordinaal 
                                            1= extreme handelingsproblemen 

                               2= enige handelingsproblemen 
                               3= voldoende handelingscompetent (naar tevredenheid) 
                               4= uitzonderlijk handelingscompetent1 
 

4 Verkrijgbaarheid 
 

• Opvraagbaar bij  Hogeschool van Amsterdam, Expertise centrum Ergotherapie 
Formulieren A t/m J zijn opgenomen in: De Nederlandse samenvattende handleiding van de 
OPHI-II (versie 2.1) Occupational Performance History Interview-II NL  Deel 3 OPHI-II 
NL formulieren. Zie https://www.arteveldehogeschool.be/kronkels/wp-
content/uploads/2019/03/GGZ_ophi-ii-nl.pdf                                                     
• Geschatte kosten  gratis download 
• Copyright  ja 

 

5 Methodologische kwaliteit  
 

Gegevens over de methodologische kwaliteit staan o.a. in de volgende reviews: 
- D'Amico M. A review of occupation and impairment based assessments used in 

occupational therapy. 20174 
- Noonan V, Miller W-C, Noreau L. A review of instruments assessing participation in 

individuals with spinal cord injury. 20095 
 

Verdere gegevens zijn ook te vinden in het volgende artikel: 
- Kielhofner G, Mallinson T, Forsyth K, Lai JS. Psychometric properties of the second 

version of the Occupational Performance History Interview (OPHI-II). 20016 
 

6 Hanteerbaarheid / feasibility 
              

• Taal  Nederlands 
• Benodigdheden  vragenlijsten over verschillende thema’s, scorelijsten, formulier voor 

                               het verhaal over de levensgeschiedenis 
• Randvoorwaarden  therapeut mag uit formulieren voor het interview kiezen welke 

                                    passend zijn voor de cliënt   
• Benodigde tijd  afnemen van het interview minstens 30 minuten,  

                             scoren van de verzamelde gegevens minstens 15 minuten,  
                             schrijven van verhaal over levensgeschiedenis minstens 20 minuten1  

• Gebruikershandleiding  ja, zie https://www.arteveldehogeschool.be/kronkels/wp-
content/uploads/2019/03/GGZ_ophi-ii-nl.pdf 7  
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https://www.arteveldehogeschool.be/kronkels/wp-content/uploads/2019/03/GGZ_ophi-ii-nl.pdf
https://www.arteveldehogeschool.be/kronkels/wp-content/uploads/2019/03/GGZ_ophi-ii-nl.pdf
https://www.arteveldehogeschool.be/kronkels/wp-content/uploads/2019/03/GGZ_ophi-ii-nl.pdf


7          Normgegevens 
 

 

8 Overige gegevens 
 

• Een boek met uitgebreide achtergrondinformatie over de ontwikkeling en de toepassing 
van de OPHI-II geschreven in het Duits is beschikbaar onder de titel: OPHI-II: the 
Occupational Performance History Interview Version 2.1: Interview zur 
Betätigungsvorgeschichte.8  

• De therapeut heeft drie mogelijkheden om de OPHI-II te gebruiken:  
1. Een afzonderlijk interview met alle vijf thema’s doorlopen, inclusief scoreschalen en 

het verhaal over levensgeschiedenis 
2. Twee wat kortere interviews die op verschillende momenten worden uitgevoerd met 

veel aandacht voor de cliënt en zijn/haar omgeving 
3. Twee interviews waarvan één interview wordt uitgevoerd: 

- Een interview met focus op de cliënt (handelingsidentiteit en –competentie) 
- Een interview met focus op de omgeving (handelingssituaties)1 
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