
                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                       
 

 
Het praktijk onderzoek, de PRPP 

 
Met de PRPP wordt op een gestructureerde wijze het handelen van de cliënt bij het uitvoeren van 
diens werkzaamheden in een voor cliënt vertrouwde omgeving in kaart gebracht. Het instrument is 
gebaseerd op het Perceive, Recall, Plan en Perform (PRPP) systeem van taakanalyse. Dit is een 
gestandaardiseerd, ecologisch valide en criterium gerefereerd ergotherapeutisch instrument 
(prpp.nl, sd).  
 
Meerwaarde PRPP 
De PRPP is diagnose onafhankelijk. Het is in te zetten bij alle cliënten bij wie het wenselijk is om de 
gevolgen van een letsel of aandoening bij het uitvoeren van taken, op een valide en gestructureerde 
manier in kaart te brengen. Met de analyse worden de sterke en zwakke processen van 
informatieverwerking geobjectiveerd. De PRPP geeft handvatten ten aanzien van (eventuele) 
begeleidingsbehoefte  en eventuele benodigde aanpassingen. 
De PRPP biedt helderheid over de belastbaarheid voor de cliënt en diens omgeving, revalidatieartsen, 
letselschadeadvocaten en bijvoorbeeld het UWV. 

 
Onderdelen PRPP 
De PRPP bestaat uit een interview met de cliënt, eventueel een interview met diens ouders/ een partner/ 
naaste en observaties van het handelen van de cliënt in de eigen omgeving. Alle bevindingen worden 
verwerkt in een rapport. 

 
Werkwijze PRPP 
Na ontvangst van de opdrachtbevestiging neemt de ergotherapeut van Hersenherstel.nl contact op 
met zowel de cliënt als de opdrachtgever en wordt de PRPP gepland. Het rapport met de 
bevindingen wordt door de ergotherapeut met de cliënt besproken. Na akkoord van de cliënt wordt 
het rapport met de opdrachtgever gedeeld. 

 
Betrokken disciplines 
De PRPP wordt uitgevoerd door de ergotherapeut van Hersenherstel.nl. 
 

 
Kosten 
De exacte kosten voor de PRPP zijn van verschillende factoren afhankelijk. Neem bij interesse vrijblijvend 
contact op met Hersenherstel.nl zodat we de situatie kunnen bespreken en u een offerte op maat kunnen 
bieden. Na uw akkoord op de offerte wordt de PRPP@Work ingepland.  
 
Contact en aanmelding 
 
Esther Jansen-Polak 
Hersenherstel.nl  
Hudighaven 18 2993 HB Barendrecht  
T: 06 – 40839868  
E: esther@hersenherstel.nlwww.hersenherstel.nl 


