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Appendices 

 

Appendix 1- Overview of indicators used 

Physical needs (INTERMED Elderly Self Assessment (English version 1.0.0)) 

 

1a Chronicity: For how long do you experience any restrictions due to physical 

complaints (multiple answersallowed)? 

o I do not experience any restrictions or I have experienced restrictions for a 

period shorter thanmonths (item 1.1) 

o I have experienced restrictions for a period longer than 3 months of in the past 5 

years I haveexperienced several short periods with restrictions (item 1.2) 

1a Chronicity: Do you suffer from one or more long-lasting or chronic diseases (such 

as diabetes, high bloodpressure, rheumatoid arthritis, lung disease or cancer) 

o I don’t have a long-lasting or chronic disease (item 1.3) 

o I suffer one long-lasting or chronic disease (item 1.4) 

o I suffer several long-lasting or chronic diseases (item 1.5) 

 

Calculate score of item 1a ‘chronicity’ with items above: 

0 Item 1.1 and item 1.3 

1 Item 1.2 and item 1.3 

2 Item 1.1 and item 1.4 

2 Item 1.2 and item 1.4 

3 Item 1.1 and item 1.5 

3 Item 1.2 and item 1.5 

 

1b Diagnostic dilemma: How difficult has it been in the past 5 years to diagnose the 

physical problems youexperience? 

0. I did not suffer of any physical problem in the past 5 years 

1. The reason for my problems was immediately clear 

2. After a lot of investigations the reason for my problems was identified 

3. Even though a series of investigations have been taken into effect, the origins of 

my problemswere never diagnosed 

 

1c Severity of problems: How much are your daily activities restricted by physical 

problems? 

0. My daily activities are not influenced by physical problems 

1. My daily activities are mildly influenced by physical problems 

2. My daily activities are moderately influenced by physical problems 

3. My daily activities are severely influenced by physical problems 

 

1d diagnostic problems: Do you understand the origin of your physical complaints and 

restrictions? 

0. I do not have any physical complaints and restrictions 
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0. I understand exactly the origin of my physical complaints and restrictions 

1. I understand the origin of my physical complaints and restrictions but have 

some questions 

2. I understand the origin of my physical complaints and restrictions but have a lot 

of questions 

3. I don’t understand the origin of my physical complaints and restrictions at all 

 

1e Complications and life treat: In the next 6 months, do you expect your physical 

health to change? [Try to make the bestestimate] 

0. In the next 6 months I expect my physical complaints or restrictions will be the 

same or in thenext 6 months I still have no physical complaints or restrictions 

1. In the next 6 months I expect my physical complaints or restrictions to get 

better 

2. In the next 6 months I expect a slight worsening of my physical complaints or 

restrictions 

3. In the next 6 months I expect a considerable worsening of my physical 

complaints orrestrictions 

 

Psychological needs (INTERMED Elderly Self Assessment (English version 1.0.0)) 

 

2a Restrictions in coping: In the past 5 years, how did you cope with stressful, difficult 

situations? 

0. 0 Generally speaking, I have always been able to cope with stressful, difficult 

situations 

1. Sometimes I had difficulties in coping with stressful, difficult situations, which 

sometimesresulted in tensions and problems with my partner, family or 

healthcare professionals. 

2. I often experienced difficulties with stressful, difficult situations, which often 

led to tensions andproblems with my partner, family or healthcare professionals 

3. I always experience difficulties with stressful, difficult situations. They upset 

me and make metense 

 

2b Psychiatric dysfunction: Did you ever have psychological problems, such as being 

tense, anxious, down/blue orconfused? 

0. No, almost never 

1. Yes, however without clear influence on my daily life 

2. Yes and it influenced my daily life 

3. Yes and these problems have had or still have a long-lasting effect on my daily 

life 

 

2c Resistance to treatment: Do you think it is difficult to follow your healthcaregivers’ 

recommendations (i.e. diet, physicalactivity, life style, medication intake)? 

0. No, I don’t think this is difficult 

1. Yes, I think this is difficult, but I manage 

2. Yes, I think this is difficult, sometimes I manage, sometimes I don’t 

3. Yes, I think this is too difficult, most of the times I don’t manage 
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2d Psychiatric symptoms: At present, are you experiencing psychological problems, 

such as being tense, anxious,down/blue or confused? 

0. No, no psychological problems 

1. Yes, one or more psychological problems 

2. Yes, some psychological problems 

3. Yes, a lot of psychological problems 

 

2e Mental health threat: In the next 6 months, do you expect your psychological 

complaints to change? [Try to makethe best estimate] 

0. 0 In the next 6 months I expect my psychological complaints will be the same 

or in the next 6months I still have no psychological complaints 

1. In the next 6 months I expect my psychological complaints to get better 

2. In the next 6 months I expect only a slight worsening of my psychological 

complaints 

3. In the next 6 months I expect a considerable worsening of my psychological 

complaints 

 

Social needs (Groningen Frailty Indicator) 

 

3a. Do you sometimes experience an emptiness around you? 

3b. Do you sometimes miss people around you? 

3c. Do you sometimes feel abandoned? 

 

Scoring: No = 0; sometimes and yes = 1 

 

Mobility needs (Groningen Frailty Indicator) 

 

Are you able to carry out these tasks single handed without any help? (The use of help 

resources such as walking stick, walking frame, wheelchair, is considered 

independent) 

4a. Shopping 

4b. Walking around outside (around the house or to the neighbours) 

4c. Dressing and undressing 

4d. Going to the toilet 

 

Scoring: No = 1; yes = 0 

 

Cognitive impairment needs (Groningen Frailty indicator) 

5a. Do you have any complaints about your memory? 

 

Scoring: No and sometimes = 0; yes = 1 
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Appendix 2 – Overview of different FFM models 
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Appendix 3 – Interview protocol 1 (in Dutch) 

Het afgelopen jaar zijn jullie bezig geweest met het uitdenken van het aanbod van het 

centrumX en hoe dit er uit zou moeten zien. Ik zou graag van je willen horen hoe jij dit 

proces ervaren hebt en wat je verwacht van de uitkomsten die er nu liggen. 

 

Ik het graag willen hebben over hoe je er aan het begin van het proces in stond, hoe je 

op het proces terug kijkt, wat het heeft opgeleverd en als laatste over hoe het nu verder 

moet.  

 

Wat we bespreken in dit onderzoek is puur voor mijn onderzoek en wordt dus niet 

gebruikt in evaluaties.  

 

Om te beginnen zou ik graag wat achtergrond informatie willen weten 

Naam: 

Functie: 

Hoe lang al in deze functie: 

Opleiding:  

Leeftijd: 

 

Start 

Kun je je nog herinneren hoe je precies gevraagd bent om mee te denken over het 

aanbod van het centrum X? 

Wat waren je verwachtingen over het proces van in een multidisciplinaire groep 

nadenken over het aanbod van het centrum X? 

DV: Had je een duidelijk beeld van wat er ging komen? 

DV: Waar keek je naar uit en waar zag je tegen op? 

 

Proces 

Hoe kijk je terug op het  proces van in een multidisciplinaire groep zorgaanbod 

ontwikkelen? 

Stel we kunnen opnieuw beginnen; zijn er zaken die je dan anders zou willen doen/ 

wat zou je ons adviseren anders te doen?  

DV: Hoe hadden wij jullie beter kunnen ondersteunen? Bijv… 

 bij jullie beeldvorming over modulair organiseren 

 bijjulliedoelbepalingenafbakening 

 bijjullievoortgang 

 bij het vraaggerichtblijvendenken 

 bij jullie onderlinge afstemming en gedeelde visievorming 

 Bij het vastleggen van de modules 

 .. 

 

Hoe zou je jouw eigen rol beschrijven tijdens het ontwikkelen van jullie aanbod? 

De stem van de oudere is in het proces vooral naar voren gekomen in de vorm van de 

profielen. Hadden ouderen meer actief betrokken moeten worden in het proces volgens 

jou?  
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 Zo ja, hoe hadden we ouderen er actiever bij kunnen betrekken? 

 Zo nee, waarom niet?  

 

Wat heeft het proces van met een multidisciplinaire groep aanbod ontwikkelen 

opgeleverd? 

 Wat heeft het jou persoonlijk opgeleverd? 

 Wat heeft voor jouw vakgebied binnen het Anderhalvelijnscentrum opgeleverd? 

 Wat heeft het de organisatie opgeleverd? 

 Wat heeft het de oudere /toekomstige cliënt van het centrum X opgeleverd? 

 

Resultaat 

Jullie hebben gezamenlijk een modulair aanbod vorm gegeven. Jullie hebben 

onderscheid gemaakt tussen verschillende diagnostiek modules en verschillende 

behandel/begeleiding modules. Ik zou graag willen spreken over jou verwachtingen 

over het werken met een modulair aanbod.  

 

Hoe vraaggericht is het modulaire aanbod volgens jou? 

 Hoe transparant is het? 

 Hoe duidelijk zijn de keuzemogelijkheden? 

 In hoeverre faciliteert het modulaire aanbod cliënt participatie? 

 

Hoe efficiënt is het resultaat in de praktijk volgens jou? 

 Hoe gestandaardiseerd zijn de modules? 

o Waar verwacht je variatie qua inhoud van modules? 

 Hoe gestandaardiseerd is het proces dat de cliënt doorloopt volgens jou? 

o Waar verwacht je variatie proces dat een cliënt doorloopt?  

 

Hoe denk je dat het modulaire aanbod de inhoud van jouw werk/de manier waarop jij 

werkt beïnvloedt? 

Hoe denk je dat het modulaire aanbod de samenwerking met jouw collega’s 

beïnvloedt? 

Hoe denk jij dat het modulaire aanbod de interactie tussen cliënt en hulpverlener 

beïnvloedt?  

 

Toekomst 

Als laatste wil ik het graag met je hebben over de borging van het modulaire aanbod 

zoals door jullie ontwikkeld. Hiermee bedoel ik; wat moet er nu gebeuren dat er straks 

in de praktijk ook echt met het modulaire aanbod gewerkt wordt.  

Wat is er volgens jou nodig om het modulaire aanbod daadwerkelijk te gaan gebruiken 

in het centrum X? 

Waar verwacht je moeilijkheden in het daadwerkelijk gebruiken van het modulaire 

aanbod? 

 

Ook is er gesproken over het ontwikkelen van aanvullende modules. Hoe zou het 

proces van aanvullende modules ontwikkelen er uit moeten zien volgens jou? 
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Appendix 4 - Interview protocol 2 (in Dutch) 

Goedemorgen/middag, mijn naam is….. en in het kader van mijn promotie bij de 

Rijksuniversiteit Groningen zou ik u graag een aantal vragen willen stellen. Mijn 

promotie onderzoek gaat modulariteit binnen professionele dienstverlening. 

Modulariteit is het opdelen van het dienstenaanbod in kleinere onderdelen, die 

vervolgens met elkaar gecombineerd kunnen worden om zo de heterogene behoeften 

van klanten te vervullen.  In andere woorden, in hoeverre maken professionele 

dienstverlenende organisaties gebruik van bouwstenen om zo een dienst flexibel op te 

bouwen. 

 

De gegevens uit dit interview worden anoniem verwerkt. We zullen alleen vermelden 

om welke soort dienst het gaat.  

 

Vindt u het goed dat ik dit interview opneem? Ik kan dan later nog een keer naar uw 

antwoorden luisteren en uw informatie goed verwerken. 

 

- Naam: 

- Uw functie: 

- Hoe lang werkt u in deze functie: 

- Opleiding (niveau):  

- Naam bedrijf en bedrijfsonderdeel: 

- Waar is dit onderdeel verantwoordelijk voor:  

 

Inleidende vragen 

1. Hoe zou u omschrijven wat u levert aan uw klanten/cliënten (Checken of dienst 

helder is + dienst indien nodig helder afbakenen). Zie voor vervolg vragen 

dienst X = …. Vooral niet te groot maken) 

 

Kenmerken van de vraag 

2. In hoeverre is er voor dienst X sprake van variëteit in de vraag?  

DV (=doorvragen): Onderscheiden jullie verschillende doelgroepen? En zo ja 

op welke dimensies variëren doelgroepen? (vraag naar overzicht/documenten 

met deze informatie) 

 

Kenmerken aanbod 

3. Op het continuüm van compleet gestandaardiseerde diensten en compleet 

unieke diensten waar zou u dienst X dan positioneren? (Laat figuur 1 zien) 

DV: Waarom daar? 

4. Op welke manier biedt u flexibiliteit in het aanbod van dienst X? 

DV: Bent u flexibel qua inhoud van dienst X (“wat” u levert)  

DV: Bent u flexibel in de manier waarop u dienst X levert (de vorm, manier van 

interactie met klant web-based, face to face)  

DV: Kunt u daar voorbeelden van geven? (Heeft u hier documentatie over?) 
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Ik ben nu benieuwd hoe dienst X is opgedeeld en waarom voor deze indeling is 

gekozen. Ik zal u eerst een aantal voorbeelden laten zien hoe bepaalde diensten 

flexibiliteit bieden door het aanbod op te delen in modules (Zie figuur 2, 3 en 4 en geef 

een toelichting op deze voorbeelden).  

 

5. Herkent u een dergelijke opdeling/opbouw in wat u levert (gaat nog steeds 

alleen over dienst X)?  

 

6. Kunt u aangeven hoe dienst X is opgedeeld/opgebouwd? 

 

7. Hoe zien de bouwstenen/modules er uit? (Vraag om documentatie!)  

DV: Kunt u een voorbeeld van een bouwsteen/module geven? 

 

8. Is bij het formuleren van de bouwstenen/modules uitgegaan van dienst X als 

een proces (dus bouwstenen zijn een combinatie van processtappen) of van 

dienst X als een product (dus bouwstenen zijn combinaties van “wat” / service 

uitkomsten)? Of is het een mix van beide? 

 

Ik zou nu graag meer willen weten over de overwegingen waarom voor een 

dergelijke opdeling/opbouw is gekozen. Ik ben o.a. benieuwd naar 

afhankelijkheden binnen en tussen bouwstenen/modules. Met afhankelijkheid 

bedoel ik in hoeverre de diensten/processtappen elkaar beïnvloeden en in hoeverre 

deze samenhangen. Wanneer de diensten/processtappen onafhankelijk van elkaar 

zijn beïnvloeden ze elkaar niet en staan de diensten/processtappen op zichzelf. (Ga 

naar figuur 4 – voorbeeld politie. De processtappen ter plaatse gaan, getuigen 

verklaren op locatie en verklaringen afnemen gaan vaak samen en vormen daarom 

1 bouwsteen/module. De bouwsteen “forensisch onderzoek” is daarentegen relatief 

onafhankelijk van de bouwsteen “ter plaatse gaan”) 

 

9. Waarom vormt de combinatie van diensten/processtappen die u net beschreef 

samen 1 bouwsteen? 

a. In hoeverre zijn de diensten/processtappen binnen een 

bouwsteen/module afhankelijk van elkaar?  

DV: Hoe ziet deze (on)afhankelijkheid er uit? Kunt u een voorbeeld 

geven? 

DV: Wat voor coördinatie mechanismen gebruiken jullie om afstemming 

binnen de modules te realiseren? 

b. In hoeverre zijn de verschillende bouwstenen/modules (on)afhankelijk 

van elkaar? 

DV: Hoe ziet deze (on)afhankelijkheid tussen bouwstenen/modules er 

uit? Kunt u een voorbeeld geven? 

DV: Hoe zorgen jullie ervoor dat de bouwstenen gezamenlijk een 

geïntegreerd aanbod voor de klant vormen?  

c. Vervult een bouwsteen/modules over het algemeen één specifieke 

functie of meerdere functies? Kunt u daar een voorbeeld van geven? 

(Vraag om documentatie) 
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d. Hoe robuust/duurzaam zijn de bouwstenen (hoe vaak veranderen ze)? 

DV: Waarom worden de bouwstenen veranderd (omdat behoeften 

klanten veranderen of door technologische innovaties, verandering 

wetgeving,….) 

 

Afrondende vragen/opmerkingen 

10. Heeft u nog aanvullende gegevens/documentatie die ik kan gebruiken voor mijn 

onderzoek? 

 

11. Indien ik nog vragen heb mag ik dan nog eens telefonisch contact met u 

opnemen om deze vragen te stellen?  

 

12. Mag ik u contactgegevens noteren? 

 

Hartelijk dank voor het meewerken aan dit onderzoek! 
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Appendix 5 – AAD legend 

Client Actor 1 Actor 2
Informatio-

system

First transfer 

between two 

actors

Activity performed 

by a single actor

Activity performed 

by multiple actors

Transfer 

between two 

actors

Activity performed by using Information 

from an information system

 

  


