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Algemene gegevens
Het meetinstrument heeft betrekking op de volgende categorieën
Lichaamsregio Bovenste extremiteit, Onderste extremiteit
Bewegingsapparaat
Aandoening
(ICD)
Mobiliteit/bewegen
Domein
‘Menselijk
functioneren’
(ICF)
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Korte beschrijving  De EPM-ROM is een meetinstrument ter inventarisatie
van gezondheidsproblemen in het algemeen bij mensen met reumatoïde artritis.
Per gewricht (elleboog, pols, duim, vingers, heup, knie, enkel) wordt de
mobiliteit links en rechts gemeten van bewegingen die belangrijk zijn voor het
dagelijks functioneren. Deze beweeglijkheid wordt uitgedrukt in een getal. 1-3



Doelgroep  volwassenen met reumatoïde artritis1



Auteur:
 Oorspronkelijke versie  Ferraz MB, et al. (1990)1
 Nederlandse versie  van den Ende CHM, et al. (1994)2 en
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) (2008)3

Doel van het meetinstrument


Evaluatief / effectiviteit1
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Soort / vorm van het meetinstrument
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Verkrijgbaarheid
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Instrumenteel
Opbouw  De EPM-ROM meet 10 bewegingen (links en rechts).
De flexibiliteit wordt gemeten in graden: elleboog, pols, duim,
vingers (4x, hier wordt een gemiddelde bepaald), heup, knie,
enkel. 1,2
Invulinstructie 
Meetniveau  per item: score op een 4-puntschaal (0-3)3; meetniveau ordinaal
De eindscore van elke bewegingsuitslag is het gemiddelde van
links en rechts.1,2
Meetniveau  totaalscore: wijze score: de totaalscore varieert van 0 punten
(geen beperking in gewrichtsmobiliteit) tot 30 punten (ernstig
beperkte gewrichtsmobiliteit)1,2; meetniveau ordinaal.

Opvraagbaar bij  www.meetinstrumentenzorg.nl (versie KNGF)3
Geschatte kosten  gratis te downloaden
Copyright  ja

Methodologische kwaliteit
Gegevens over de methodologische kwaliteit staan o.a. in de volgende review:
‐
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Hanteerbaarheid / feasibility
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van den Ende CHM, Vliet-Vlieland TPM, Breedveld FC, Hazes JM.
De EPM-ROM schaal: een waardevol meetinstrument voor de beweeglijkheid
van de gewrichten van patiënten met reumatoïde artritis. 19942

Taal  Engels1, Nederlands (niet gevalideerd)2,3
Benodigdheden  goniometer1,2
Randvoorwaarden  alle metingen moeten bij voorkeur uitgevoerd worden op een
zelfde moment van de dag1
Benodigde tijd  maximaal 5 minuten1
Gebruikershandleiding 

Normgegevens
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Overige gegevens
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In de KNGF-richtlijn Reumatoïde artritis wordt het gebruik van de
EPM-ROM aanbevolen.3
Len et al. (1999)4 ontwikkelden de Pediatric EPM-ROM, een versie voor kinderen
afgeleid van de oorspronkelijke EPM-ROM. Zij meet eveneens 10
gewrichtsbewegingen. Len et al. zijn van mening dat de Pediatric EPM-ROM een
valide instrument is om reumatoïde artritis te meten bij kinderen.4
Vliet-Vlieland et al.(1993)5 zijn van mening dat de EPM-ROM een betrouwbaar
instrument is met een goede inter- en intra beoordelingsbetrouwbaarheid is (r = 0.91
and r = 0.85).5
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