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1 Algemene gegevens 
 

 Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën 
Lichaamsregio 
 

 

Aandoening 
(ICD) 
 

 

Domein 
‘Menselijk 
functioneren’ 
(ICF) 

Participatie algemeen 

 
• Korte beschrijving  De PPEET is een instrument voor het evalueren van participatie-

activiteiten, dat breed toepasbaar is in onderwijs, onderzoek en beleid binnen de 
gezondheidszorg. De PPEET is gebaseerd op vier kernprincipes voor participatie: (1) invloed 
en impact, (2) integriteit van de opzet en het proces van participatie, (3) participatiecultuur, 
en (4) samenwerking en gemeenschappelijke doelen. De verschillende modulen van de 
PPEET kunnen worden gebruikt om de participatie op verschillende momenten te evalueren 
(de planning, uitvoering, impact, etc.) met alle betrokkenen.1,2  

 
• Doelgroep  burger- of patiëntparticipanten (burgers, patiënten of hun naasten die als 

adviseur of als gelijkwaardige partner in een project participeren), projectcoördinatoren 
(uitvoerders van projecten waarin de participatie plaatsvindt) en organisatiemanagers 
(bestuurders van organisaties waarbinnen projecten met participatieactiviteiten plaatsvinden) 

 
• Auteur: 
 Oorspronkelijke versie  Abelson J, et al. (2016)1 
 Nederlandse versie  Bavelaar L, et al. (2021)2 

 

2 Doel van het meetinstrument 
 

• Evaluatief/effectiviteit 
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3 Soort / vorm van het meetinstrument      
 

• Instrumenteel      
• Opbouw   

- Participantenvragenlijst: 
Module A: Eenmalige participatie-activiteiten (21 items) 
Module B: Structurele participatie-activiteiten (22 items) 
Appendix: Optionele vragen demografische kenmerken (5 items) 

- Projectvragenlijst:  
Module A: Het plannen van de participatiecomponent van uw project (15 items) 
Module B: Het beoordelen van de participatiecomponent van uw project (15 items) 
Module C: Het beoordelen van de impact van de participatiecomponent van uw project 
                  (8 items) 

- Organisatievragenlijst (30 items) 
• Invulinstructie  ja, zie de instructies per vragenlijst in de originele handleiding3  
• Meetniveau  per item: variabel 
• Meetniveau  totaalscore: variabel  

 

4 Verkrijgbaarheid        
 

• Opvraagbaar bij  www.meetinstrumentenzorg.nl  
• Geschatte kosten  gratis te downloaden voor niet-commercieel gebruik 
• Copyright  ja, LUMC, Afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde 

 

5 Methodologische kwaliteit      
 

Over de methodologische kwaliteit van de PPEET is op dit moment weinig bekend.  
 

• Interne consistentie 
 Gehele lijst: 
- Participantenvragenlijst Module A: Cronbach’s α: .91 n=132 
- Participantenvragenlijst Module B: Cronbach’s α: .90 n=132 
- Projectvragenlijst Module A: Cronbach’s α: .67 n=112 
- Projectvragenlijst Module B: Cronbach’s α: .71 n=132 
- Projectvragenlijst Module C: Cronbach’s α: .99 n=92 
- Organisatievragenlijst Cronbach’s α: .72 n=42 

 
• Reproduceerbaarheid 

 
 Betrouwbaarheid (reliability)  geen gegevens bekend 

 
 Overeenkomst (agreement)  geen gegevens bekend 

 
 

• Validiteit 
 
 Content validity  geen gegevens bekend  

 

http://www.meetinstrumentenzorg.nl/
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 Criterion validity  geen gegevens bekend 

 
 Construct validity  geen gegevens bekend 

 
• Responsiviteit / longitudinale validiteit  geen gegevens bekend 

 
 
6 Hanteerbaarheid / feasibility 
 

• Taal  Origineel Engels, vertaling Nederlands 
• Benodigdheden  invulformulier 
• Randvoorwaarden  zie de instructies per vragenlijst in de originele handleiding3 
• Benodigde tijd  geen gegevens bekend 
• Gebruikershandleiding   ja, beperkt via: https://healthsci.mcmaster.ca/ppe/our-

products/public-patient-engagement-evaluation-tool                           
 

7          Normgegevens 
 

• Uitkomstklassen en normgegevens  geen gegevens bekend 
 

8 Overige gegevens 
 

• Het toevoegen van vragen naar specifieke aspecten binnen de eigen organisatie kan nuttig 
zijn, maar het compleet verwijderen of herformuleren van vragen wordt afgeraden omdat dit 
de vergelijkbaarheid van de uitkomsten tussen organisaties en binnen organisaties over de 
tijd beperkt.3  
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