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In februari 2014 is in Sydney, (Australië) The PRPP Instructors Network opgericht. Een internationaal gezelschap dat zich
bezighoudt met alle aspecten rondom scholing en onderzoek van het PRPP-systeem van Taakanalyse en Interventie. Zowel
Ergologie als PRPP.nl zijn onderdeel van dit netwerk. Ergologie houdt zich bezig met het organiseren en geven van de reguliere cursussen, PRPP.nl richt zich onder andere op nascholing, informatievoorziening en verdere implementatie van de
PRPP in de praktijk.
Het PRPP-systeem van taakanalyse en interventie is wereld-

Fase 1

wijd, en zeker ook in Nederland, een populaire methode

Naar aanleiding van het onderzoek naar het gebruik van de

om problemen in de informatieverwerking te benoemen, te

PRPP bij cliënten met Parkinson zijn een aantal opvallende

verklaren en te behandelen. Het is een dynamisch systeem,

dingen naar voren gekomen ten aanzien van het maken van

waarvan de ontwikkeling al lange tijd gaande is en niet stil
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tie over het opdelen van taken in deelstappen helpt bij het

PRPP bij mensen met dementie, de ziekte van Parkinson en

betrouwbaar uitvoeren van de procedurele taak analyse. De

mensen met traumatisch hersenletsel.
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Nieuwe descriptor en aanpassingen

geformuleerd zijn, is ook op te vragen via info@prpp.nl.

In de Nederlandse vertaling van de PRPP zijn inmiddels
enkele wijzigingen doorgevoerd in de formulering van de

Digitale PRPP Scoreformulier

descriptoren en ook in de originele omschrijvingen van de

Sinds 2012 is er een digitale versie van het PRPP scoreformu-

descriptoren vinden aanpassingen plaats. Ze zijn daardoor

lier. Deze is ontwikkeld om het scoren en uitwerken van PRPP

vooral duidelijker geworden waarmee geobserveerd gedrag

observaties makkelijker en sneller te maken. Na het invullen

makkelijker aan de descriptor te relateren is.

van de deelstappen en het scoren van de fouten wordt het
percentage wat de mate van vaardigheid weergeeft automa-

Een andere belangrijke verandering is de toevoeging van een

tisch berekend. Na het scoren van Fase 2 worden de percen-

nieuwe descriptor in 2012. Aan het Waarnemen kwadrant, in

tages van subkwadranten en kwadranten ook berekend. Er is

het subkwadrant Discrimineren is de descriptor Reguleren

ruimte voor het scoren van meerdere taken en alle resultaten

toegevoegd. Deze descriptor heeft te maken met het juist

worden automatisch weergegeven in een samenvatting met

kunnen reguleren van gedrag op basis van de inkomende

een tabel en grafieken. Dit is erg bruikbaar bij het nabespre-

prikkels. Als hier problemen mee zijn resulteert dit in gedrag

ken van observaties en het maken van rapportages.

dat niet passend is bij de sterkte van de prikkel.
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