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Voorwoord 
 
Lopen op lucht; wat doet dat met je? Dat staat beschreven in dit Praktijkgericht Onderzoek 
Fysiotherapie (POF) ‘Walk on air’. Het onderzoek heeft betrekking tot de kyBoot, een in Zwitserland 
ontwikkelde schoen met een speciale luchtkussenzool, die u volgens de ontwerper van de schoen het 
gevoel geeft op wolkjes te lopen.  
 
In dit onderzoek werd naar antwoord gezocht op de vraag: ‘Wat ervaren cliënten met verschillende 
lichamelijke klachten, wanneer zij voor minimaal twee maanden op schoenen lopen met een zacht 
elastische zool?’ Door middel van focusgroep onderzoeken en het afnemen van een online vragenlijst 
zijn de ervaringen van cliënten met verschillende lichamelijke klachten, die allen de kyBoot dragen, in 
kaart gebracht. Daarnaast is literatuuronderzoek gedaan gericht op de ervaringen van mensen bij het 
lopen op schoenen met een zacht elastische zool, vergelijkbaar met de kyBoot. Er is zowel 
kwalitatieve als kwantitatieve data verzameld. Door deze grote onderzoeksopzet is de omvang van het 
artikel groot en overschrijdt het met 5057 woorden het criterium van 3000 woorden. Echter geeft dit 
wel een volledige algemene indruk en wij vinden het artikel hierdoor sterker. 
 
Dit POF is geschreven in het kader van het afstuderen aan de opleiding Fysiotherapie aan de 
Hogeschool Leiden. In opdracht van Kybun Solutions te Zoeterwoude zijn wij van september 2018 tot 
en met februari 2019 bezig geweest met het onderzoek en het schrijven van dit artikel. Naast het 
artikel hebben wij voor Kybun Solutions een praktijkgerichte bijdrage gemaakt in de vorm van een 
dataverzamelingssysteem, deze is ook opgenomen in dit POF. 
 
In samenspraak met de opdrachtgever, Jochem Klein, is bepaald waar het onderzoek op gericht moest 
zijn. Jochem is werkzaam als fysiotherapeut in zijn eigen praktijk en daarnaast is hij samen met Ger 
Wolters verkoper en vertegenwoordiger van Kybun Solutions in Nederland. 
Jochem en Ger hebben ons ondersteund waar nodig en wij willen hen bedanken voor de fijne 
samenwerking en het leuke afstudeerproject. 
Ook onze dank aan Jeannette Boiten, onze begeleidster vanuit de Hogeschool Leiden. Zij heeft ons 
gedurende het gehele traject begeleid en gestuurd. Tijdens de wekelijkse bijeenkomst konden wij met 
onze vragen bij haar terecht, dit heeft ons veel geholpen. 
In het bijzonder willen wij Lex van Delden, wetenschapper werkzaam bij Leyden Academy, bedanken. 
Gedurende de onderzoeksperiode zijn wij enkele keren met Lex bijeengekomen. Tijdens deze 
bijeenkomsten heeft hij ons veel stof tot nadenken gegeven en geholpen waar mogelijk. Vanuit zijn 
eigen ervaring heeft hij veel tips gegeven en daarnaast kregen wij van hem meerdere malen feedback 
op onze geschreven stukken. Wij zijn hem hier heel dankbaar voor! 
Ten slotte willen wij de participanten van de focusgroepen en respondenten van de online vragenlijst 
bedanken. Zonder hun medewerking hadden wij dit onderzoek niet kunnen uitvoeren. 
 
Wij hopen dat dit POF kan bijdragen aan een verbeterd inzicht in de effecten van het lopen op de 
kyBoot en wellicht van waarde kan zijn binnen de fysiotherapie.  
 
Sophie Hermans 
Rebekka de Jong 
Britt Meersma 
Isabel Scholten  
 
Leiden, 9 februari 2019 
 
*Niets uit dit document mag zonder toestemming worden overgenomen door derden, met uitzondering van de 
praktijkgerichte bijdrage welke bestemd is voor Kybun Solutions.   
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Lopen op lucht; wat doet dat met je? 
 

Samenvatting 
Doelstelling: Recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het lopen op zacht elastische 
schoenzolen lichamelijke veranderingen teweegbrengt. In de literatuur is echter nog weinig bekend 
over de ervaringen van mensen die deze schoenen dragen. Het doel van dit onderzoek is om de 
ervaring van cliënten met verschillende lichamelijke klachten nader te bekijken, wanneer zij voor 
minimaal twee maanden op schoenen met een zacht elastische zool lopen.  
 
Methode: In focusgroepen en middels een vragenlijst zijn ervaringen van de participanten 
uitgevraagd. Op basis van hun klachten is systematisch literatuuronderzoek gedaan. Voor het 
literatuuronderzoek is gezocht in de databanken PubMed, Cochrane en MEDLINE. De PEDro-schaal 
werd gebruikt voor de kwaliteitsbeoordeling. De veranderingen in pijn en het uitvoeren van 
activiteiten, aangegeven in de focusgroepen en vragenlijst, werden gemeten met de Numeric Rating 
Scale. Deze gegevens zijn statistisch getoetst. 
 
Resultaat: Er werd een significante afname in pijnervaring (p<0,001) en een significante verbetering 
in het uitvoeren dagelijkse activiteiten gevonden (p<0,001). De belangrijkste ervaringen zijn een 
verbetering van het lopen, het langer vol kunnen houden van activiteiten en een rechtere houding. 
Merendeel van de participanten was van mening dat de kyBoot positief bijdraagt aan de kwaliteit van 
leven. De ervaringen met betrekking tot balans tijdens het dragen van de schoenen liepen uiteen.  
 
Conclusie: De ervaring met het lopen op een zacht elastische schoenzool lijkt positief voor mensen 
met verschillende lichamelijke klachten. KyBoot-gebruikers ervaren een afname van pijn en 
vermoeidheid en een verbeterde houding. Daarnaast is verbetering in het uitvoeren van dagelijkse 
activiteiten merkbaar en draagt de schoen positief bij aan de ervaren kwaliteit van leven.  
 
Trefwoorden: Focusgroepen, kyBoot, zacht elastische zool, ervaringen, pijn, dagelijkse activiteiten, 
lopen, kwaliteit van leven. 
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1. Inleiding 
 

1.1. Effecten volgens Kybun 
De Zwitserse ingenieur Karl Müller ontdekte dat het lopen op een zachte kleibodem een positief effect 
had op zijn lichaam.1 Hij ontwierp daarom een nieuw type schoen met een zogenaamde ‘rollover sole’, 
die dit effect zou nabootsen: de Masai Barefoot Technology (MBT; Masai International Pte. Ltd., 
Zwitserland) schoen. De vernieuwde versie van de MBT-schoen, de kyBoot (Figuur 1), beschikt over 
een zacht en soepel luchtkussen dat in de zool is verwerkt.1 Kybun beschrijft veel lichamelijke 
voordelen die het lopen op de kyBoot met zich mee brengt. De zachte flexibele zool van de kyBoot is 
aangenaam voor de gewrichten, vermindert de impact van de harde grond waarop wij lopen, 
stimuleert de voetreceptoren en versterkt verschillende spieren.2 
Uit het onderzoek van het Biomechanics Institute aan de ETH Zürich, waarin de kyBoot, de MBT en 
andere verschillende schoenen werden vergeleken, blijkt dat de speciale zacht elastische zool 
inderdaad een schokabsorberende werking heeft, die de impact op de gewrichten vermindert.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 1: De kyBoot2 
 

1.2. Effecten beschreven in de literatuur 
In de afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar het effect van een zacht elastische schoenzool op 
structuren van het bewegingsapparaat tijdens lopen.4 Zo blijkt dat toevoeging van elastisch materiaal 
in de voorvoetregio van een schoenzool de bewegingsuitslagen van verschillende gewrichten vergroot, 
met name in het bovenste spronggewricht richting dorsaal- en plantairflexie.3,5,6,7,8,9  

Ook de spieractiviteit van de onderste extremiteiten wordt beïnvloed door de zacht elastische 
schoenzool, met name in de kleine intrinsieke voetmusculatuur neemt deze activiteit toe.9 Bovendien 
stimuleren de MBT-schoenen de spieractiviteit in de lage rug en de reflexmatige controle, waardoor op 
momenten van instabiliteit beter gecorrigeerd kan worden en balans wordt gewaarborgd.9  
Ook in het onderzoek van Chen et al. wordt aangetoond dat instabiele schoenen de balansprestatie 
verbetert bij mensen met een verzwakte balansfunctie.10 

De vorm van de MBT-schoen heeft effect op het lichaamszwaartepunt en de drukverdeling in de voet, 
wat een rechtere lichaamshouding bewerkstelligt.9,11 Tot slot stimuleert de zacht elastische schoenzool 
de voetafwikkeling en daarmee de voorstuwingskracht, waardoor minder inspanning nodig is van de 
spieren van de onderste extremiteit tijdens lopen.8 
 

1.3. Information gap  
Ondanks bovenstaande veelbelovende bevindingen blijkt er nog veel onduidelijk te zijn over het effect 
van lopen op een zacht elastische zool. Zo blijkt uit onderzoek van Tan et al. (2016) dat de MBT-
schoenen weliswaar de biomechanica van de onderste extremiteit veranderen, maar nog niet duidelijk 
is of deze veranderingen therapeutisch voordelig zijn.8 Bovendien concluderen Armand et al. dat 
vervolgonderzoek nodig is om de ervaren effecten van lopen op instabiele schoenen te bepalen over 
een langere periode en bij grotere populaties. In dit onderzoek werden de kwaliteit van leven en de 
functionele beperkingen als secundaire uitkomstmaten gemeten met respectievelijk de EuroQol visual 
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analogue scale (EQ-VAS) en de Roland-Morris Disability Question Score (RMDQ). Daarnaast werd de 
mate van tevredenheid gemeten met een vijfpunts-Likertschaal. Bij deze studie was de 
interventiegroep (79%) meer tevreden dan de controlegroep (25%) met het schoeisel. Er werd echter 
geen significant verschil gevonden op kwaliteit van leven en functionele beperkingen.12 Verder 
onderzoek gericht op de ervaringen van de cliënten, in plaats van de biomechanische effecten, lijkt 
gerechtvaardigd. 

 

1.4. Onderzoeksvraag en deelvragen 
In de door Kybun Solutions aangedragen literatuur, zijn de bevindingen over het gebruik van een 
zacht elastische zool positief.2 Echter is de wetenschappelijke waarde van deze bevindingen nihil. 
Vandaar dat in deze studie de volgende vragen centraal staan en wetenschappelijk verantwoord 
worden onderzocht: Komen de ervaringen, beschreven in de door Kybun Solutions aangedragen 
literatuur, overeen met de ervaringen van de cliënten, wanneer zij voor langere tijd op deze schoenen 
lopen? En wat zijn de gevolgen van het lopen op deze zool voor hun algemeen dagelijks leven? Op 
basis van de reeds gevonden literatuur kan gesteld worden, dat er weinig bekend is over de ervaring 
van mensen die op zachte elastische zolen lopen. 
Voortvloeiend uit bovenstaande luidt de hoofdvraag daarom: Wat ervaren cliënten met verschillende 
lichamelijke klachten, wanneer zij voor minimaal twee maanden op schoenen lopen met een zacht 
elastische zool? 
 
Om deze hoofdvraag vanuit verschillende perspectieven te kunnen beantwoorden, zijn de volgende 
deelvragen opgesteld: 

• Wat ervaren cliënten, die gebruik maken van schoenen met een zacht elastische zool, op het 
gebied van lichamelijke klachten? 

• Wat ervaren cliënten, die gebruik maken van schoenen met een zacht elastische zool, op het 
gebied van dagelijkse activiteiten en participatie? 

• Welk effect heeft het lopen op schoenen met een zacht elastische zool op de ervaren kwaliteit 
van leven bij deze cliënten? 
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2. Methode 
 

2.1. Onderzoeksdesign 
In dit onderzoek zijn kwalitatief en kwantitatief onderzoek gecombineerd, een mixed methods 
onderzoek. Voor het verkrijgen van kwalitatieve data is gebruik gemaakt van focusgroep onderzoek en 
een online vragenlijst. Zowel tijdens het focusgroep onderzoek als in de online vragenlijst is aan de 
participanten gevraagd scores te geven op twee domeinen, waardoor een kleine hoeveelheid 
kwantitatieve data is verkregen.  
Er is gekozen voor focusgroep onderzoek om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van het 
perspectief van de participanten met betrekking tot de kyBoot. Focusgroep onderzoek is boven 
individuele interviews verkozen, omdat hierbij meer interactie en discussie tussen kan participanten 
ontstaan. Op deze manier kan informatie worden achterhaald, die anders niet ter sprake zou kunnen 
komen.  
De online vragenlijst is opgesteld voor kyBoot-gebruikers die niet aanwezig konden zijn bij de 
focusgroepen, maar wel hun ervaringen wilden delen.  
Op basis van de lichamelijke klachten, welke de participanten van de focusgroepen en vragenlijst 
aangaven te hebben vóór aanschaf van de schoen, is literatuuronderzoek verricht naar studies met 
betrekking tot de effecten van het lopen op een zacht elastische zool.  
 

2.2. Participanten 
De cliënten zijn benaderd op basis van de verkooplijst van Kybun Solutions. De manier van 
participantenwerving is opgenomen in Figuur 2. Alle cliënten van de verkooplijst zijn benaderd, om in 
aanmerking te komen voor deelname aan het onderzoek dienden zij minimaal twee maanden in bezit 
van de kyBoot te zijn en de Nederlandse taal te beheersen. Er zijn bij werving geen verdere in- en 
exclusiecriteria gehanteerd. 

 
Figuur 2: Participantenwerving.  
Flowdiagram van boven naar beneden lezen. N= aantal personen. 
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2.3. Dataverzameling 
2.3.1. Tijdspad  
In de periode van 4 oktober 2018 tot en met 30 november 2018 hebben de verschillende 
dataverzamelingen plaatsgevonden. Het literatuuronderzoek startte nadat de lichamelijke klachten 
van de participanten in kaart waren gebracht. Zie Figuur 3.  
 

 
Figuur 3: Tijdspad dataverzameling 
De data is verzameld op de aangegeven momenten.  
 
2.3.2. Focusgroep onderzoek 
Er werden zes focusgroep bijeenkomsten gepland voor niet meer dan tien personen per groep. De 
onderzoeken vonden plaats bij Kybun Solutions in Zoeterwoude.  
Voor aanvang van het onderzoek werden de participanten nogmaals geïnformeerd en ondertekenden 
zij het toestemmingsformulier. Zie Bijlage 1: Informed Consent. 
De onderzoeken werden geleid door één moderator; er was één andere onderzoeker aanwezig om de 
moderator te ondersteunen. Daarnaast hadden twee onderzoekers de taak te observeren. Om de 
onderzoeken zo consistent mogelijk uit te voeren, was de taakverdeling bij iedere bijeenkomst 
hetzelfde. De vragen werden gesteld aan de hand van een topiclijst. Er werden vragen gesteld over de 
ervaring op lichamelijk gebied, ervaring in het dagelijks leven en vragen over kwaliteit van leven, 
design en kosten van de schoen. Zie Bijlage 2: Topiclijst focusgroep onderzoek.  
Om zo consistent mogelijk te zijn in de uitvoering van de focusgroep onderzoeken, zijn deze 
uitgevoerd aan de hand van het protocol dat is opgenomen in Bijlage 3: Werkprocedure focusgroep 
onderzoek. 
 
2.3.3. Vragenlijst 
De online vragenlijst is ontwikkeld in het programma Easion.14 De participanten ontvingen een e-mail 
met een koppeling naar deze vragenlijst. De Informed Consent was in de vragenlijst opgenomen. De 
participanten konden toestemming voor deelname aan het onderzoek geven alvorens zij de vragenlijst 
invulden. De vragen zijn aan de hand van de topiclijst, die bij de focusgroepen werd gebruikt, 
opgesteld om de data uit de online vragenlijst en de focusgroep gezamenlijk te kunnen analyseren. De 
topics Kosten en Design zijn niet meegenomen in de vragenlijst. Voor de online vragenlijst, zie Bijlage 
4: Online vragenlijst. 
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2.3.4. Kwantitatieve dataverzameling 
Zowel tijdens het focusgroep onderzoek als in de online vragenlijst werd de participanten gevraagd 
scores te geven voor de ervaren pijn en de moeite bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Zij 
gaven een score voor hun ervaring op deze gebieden vóór aanschaf van de kyBoot en een score voor 
de ervaring op dit moment, met gebruik van de kyBoot. De verandering werd gemeten met een 
Numeric Rating Scale (NRS).13  
 
2.3.5. Literatuuronderzoek 
Het literatuuronderzoek is uitgevoerd door alle leden van de onderzoeksgroep. Er is gezocht in de 
databanken PubMed, Cochrane en MEDLINE tot 30 november 2018 naar ervaringen met en effecten 
van het lopen op een zacht elastische zool. Zie Tabel 1 voor de gebruikte zoektermen, welke in 
verschillende combinaties zijn gebruikt. 
 
Tabel 1: Gebruikte zoektermen  
P 
 

Low back pain, Lumbar pain, Non-specific low back pain, Osteoarthritis, Arthritis, Foot, Foot 
pain, Knee pain, Hip pain, Knee, Hip 

AND  
I Soft soles, Soft surface, Unstable shoe, Unstable shoes, MBT, Masai Barefoot, Joya, Rocker 

soles, Rocker shoes, Elastic shoes 
AND  
O Satisfaction, Preferences, Quality of life, QoL, Pain, Function, Activity, Disability 

 

2.4. Data-analyse 
2.4.1. Focusgroep onderzoek 
De focusgroep onderzoeken zijn volledig geanonimiseerd en verbatim uitgewerkt. Vanuit de 
transcripten is de tekst verder geanalyseerd. Iedere onderzoeker heeft één tot twee transcripten open 
gecodeerd. Om de betrouwbaarheid te vergroten zijn de open gecodeerde stukken van onderzoeker 
gewisseld en door twee anderen axiaal gecodeerd. Bij het axiaal coderen is gebruik gemaakt van 
labels overeenkomend met de topiclijst. Hiertoe is een tabel ontwikkeld met aan de linkerzijde de 
verschillende labels en aan de rechterzijde de bijbehorende stukken tekst uit de focusgroepen. Op 
deze manier werd een overzichtelijk geheel gecreëerd. Bij onenigheid over de gecodeerde stukken zijn 
de onderzoekers bijeengekomen en tot consensus gekomen. Vervolgens hebben de onderzoekers 
gezamenlijk selectief gecodeerd.  
 
2.4.2. Vragenlijst 
De antwoorden uit de online vragenlijst zijn op eenzelfde manier geanalyseerd als de gegevens uit de 
focusgroep onderzoeken. Eventuele opvallende afwijkingen tussen beiden zijn meegenomen in de 
resultaten.  
 
2.4.3. Kwantitatieve data-analyse 
Van de gegeven scores op het gebied van pijn en dagelijkse activiteiten zijn het gemiddelde en de 
standaarddeviatie bepaald en is het verschil tussen voor en na het dragen van de kyBoot geanalyseerd 
in SPSS middels een gepaarde t-toets. Daarnaast zijn de verschilscores van de focusgroep en 
vragenlijst met elkaar vergeleken met een onafhankelijke t-toets in SPSS.  
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2.4.4. Literatuuronderzoek 
De gevonden literatuur is verdeeld onder de vier onderzoekers. Ieder lid heeft van de toegewezen 
artikelen bepaald of deze geïncludeerd of geëxcludeerd moesten worden. Vervolgens werd het principe 
van peerreview toegepast. De artikelen zijn gewisseld van onderzoeker en er is opnieuw bepaald 
welke artikelen werden geïncludeerd en welke geëxcludeerd. 
 
Bij het includeren van de literatuur is rekening gehouden met de volgende criteria: 

• Het artikel heeft betrekking op minimaal één van de kernelementen van het ICF-model15: 
stoornisniveau, activiteitenniveau, participatieniveau, persoonlijke factoren of externe factoren 
én de ervaring van de cliënt.  

• De participanten maken gebruik van schoenen met een zacht elastische zool, vergelijkbaar 
met de kyBoot schoenen.  

• Het onderzoek is niet ouder dan 15 jaar. 
 
Alle vier onderzoekers hebben de geïncludeerde artikelen gelezen. Voor kwaliteitsbeoordeling van de 
artikelen is gebruik gemaakt van de PEDro schaal.16 
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3. Resultaten 
 

3.1. Kenmerken van participanten 
De onderzoekspopulatie bestond uit 93 van de 561 benaderde cliënten. Binnen de totale 
onderzoekspopulatie was 89% ouder dan 50 jaar en er namen meer vrouwen dan mannen deel aan 
het onderzoek. Zie Tabel 2. 
 
Tabel 2: Demografische gegevens (n=93) 

  Focusgroep (n=50) Vragenlijst (n=43) Totaal (n=93) 

Participanten n (M/V) 50 (14/36) 43 (13/30) 93 (27/66) 

Leeftijd in jaren Gemiddelde (SD) 65,1 (8,3) 59,3 (10,2) 62,4 (9,7) 

Verstreken tijd 
sinds aanschaf in 
maanden 

Mediaan (range) 10,5 (2-76) 12 (2-26) 11,0 (2-76) 

 

Draagtijd per 
week in uren 

<20 n (%) 9 (18) 13 (30,2) 22 (23,7) 

20-40 n (%) 12 (24) 11 (25,6) 23 (24,7) 

40-60 n (%) 9 (18) 10 (23,3) 19 (20,4) 

>60 n (%) 20 (40) 9 (20,9) 29 (31,2) 

 
De belangrijkste basisgegevens van de onderzoekspopulatie. 
 
Er was een grote diversiteit aan lichamelijke klachten binnen de onderzoekspopulatie. De verschillende 
klachten zijn ondergebracht in de categorieën wervelkolom, heup, knie, voet, klachtenvrij en overig. 
Voor een overzicht van deze klachten zie Bijlage 5: Klachtenverdeling focusgroepen en vragenlijst. 
 
 

3.2. Resultaten focusgroep onderzoek en vragenlijst 
De zes focusgroepen bestonden uit 7 tot 10 participanten per groep. De duur van de focusgroepen 
varieerde van 60 tot 106 minuten.  
Door interactie tussen de focusgroep participanten is diepgang bereikt en zijn bepaalde onderwerpen 
aan het licht gekomen en uitgebreid besproken, die niet naar voren kwamen uit de vragenlijst. 
Eventuele opvallende verschillen en overeenkomsten tussen beide worden benoemd. 
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3.2.1. Ervaring op lichamelijk gebied  
 
Pijn 
Op het gebied van pijn werd een grote verandering aangegeven door vrijwel alle participanten uit 
zowel de focusgroepen als vragenlijst. Veruit de meeste participanten ondervonden sinds de aanschaf 
van de kyBoot een duidelijke pijnvermindering en schrijven dit toe aan het schok dempende effect van 
de schoen. Enkele participanten ondervonden een pijntoename. Twee participanten gaven aan 
knieklachten te ervaren na het lopen op de kyBoot, terwijl knieklachten niet hun primaire klacht was. 
Bij één participant leidde deze knieklachten tot het niet kunnen lopen op de schoenen. Eén participant 
uit de focusgroepen en één participant van de vragenlijst ervaarden een brandende en zeer pijnlijke 
voorvoet na het lopen op de kyBoot; dat was bij beiden zo hevig dat lopen op de kyBoot niet meer 
mogelijk was.  
 
Vermoeidheid 
In alle focusgroepen kwam een toename van vermoeidheid in de eerste weken bij het lopen op de 
kyBoot naar voren. Na verloop van tijd nam deze vermoeidheid af en ervaarde men een toegenomen 
hoeveelheid energie. Deze energietoename kwam in de focusgroepen vooral naar voren bij 
participanten die rugklachten ervaarden. Mensen met voetklachten ondervonden in mindere mate 
brandende en vermoeide voeten. 
 
Houding 
Uit zowel de vragenlijst als uit de focusgroepen kwam naar voren dat het lopen op de kyBoot een 
rechtere houding bewerkstelligt. Met name mensen met klachten aan de wervelkolom hadden het 
gevoel rechterop te lopen. Twee participanten met voetklachten, uit verschillende focusgroepen, 
ervaarden een veranderde stand van de tenen. Hamertenen verminderden sterk en de gewrichten in 
de voet voelden losser aan.    
 
Balans 
Uit alle focusgroepen kwam naar voren dat het lopen op de kyBoot, met name in de beginfase, veel 
balans vergde. Na verloop van tijd, afhankelijk van de persoon, verdween het gevoel van instabiliteit 
in de meeste gevallen. Een deel van de participanten ervaarde na enkele maanden juist een betere 
stabiliteit en balans in het lichaam dan voorheen. Echter, met name oudere participanten gaven aan 
dat de schoen hen ook na enkele maanden nog steeds een gevoel van instabiliteit gaf.  
Twee participanten, één met heupklachten en één met verschillende klachten vanwege 
polyneuropathie, ervaarden een zodanig verminderde balans op de kyBoot dat zij niet in staat waren 
te lopen op de schoenen. Het gevoel van instabiliteit nam tot op het moment van het onderzoek niet 
af bij hen. 
 
Quotes met betrekking tot ervaringen op lichamelijk gebied zijn weergegeven in Tabel 3. 
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Tabel 3: Quotes uit focusgroepen met betrekking tot lichamelijke ervaringen 

Lichamelijke 
ervaringen 

Positief/Negatief 
(aantal) 

Voorbeeld quotes 

Pijn Positief (n=37)  “Ik heb gewoon minder pijn en ik loop langer.” 
“Eén dag op andere schoenen, halve dag op andere schoenen, pijn in mijn 
knieën gegarandeerd.” 
“Voorheen ben ik echt wel huilend thuisgekomen van de pijn, ik had dan 
zoveel pijn. Nu ervaar ik een enorme verbetering en ik wijt het echt aan de 
schoenen.” 
 

 Negatief (n=1) “Nee ik had ze eerst wel een halve dag aan maar toen heb ik de hele nacht 
niet geslapen... mijn voorvoeten... mijn tenen doen zoveel pijn” 

Vermoeidheid Positief (n=14) “Ik heb 2,5 uur gestaan en ik heb helemaal geen last van vermoeidheid.” 
“Ik kan er absoluut langer op staan, daar gebruik ik ze ook voor. Dus als ik 
sta te koken, dan heb ik echt veel minder last van mijn rug en van 
vermoeidheid." 
“Maar het is wel zo dat je je spieren op de één of andere manier traint met 
deze schoenen, want ik loop ’s middags nu duidelijk minder vermoeid dan 
voorheen.” 
 

 Negatief (n=2) “Het is heel vermoeiend om op die schoenen te lopen, ik word er kapot moe 
van.” 
 

Houding Positief (n= 20) “Nou, mijn houding. Ik loop wat meer rechtop en daardoor houd ik het 
lopen langer vol.” 
“Mijn tenen zijn meer uit elkaar gegaan, ze lagen hiervoor op elkaar, maar 
nu staan ze gewoon recht en ik kan ze buigen.” 
“Je houding wordt anders en je merkt inderdaad in je benen en voeten dat 
je andere spiertjes gaat gebruiken.” 

 Negatief (n=0)  

Balans Positief (n=8) “Je loopt in feite op een soort balans kussentjes.” 
“Ik heb juist het idee dat mijn enkels veel sterker zijn geworden, doordat je 
voortdurend de balans moet zoeken.”  

  
Negatief (n=13) 

 
“Ik durf er eigenlijk zonder wandelstok niet op te lopen.” 
“Met deze schoenen kost het me zoveel moeite om in evenwicht te blijven.” 
“Als ik een tijdje gezeten heb en ik ga staan moet ik even mijn evenwicht 
vinden. En dan loop ik pas weg” 
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3.2.2. Ervaring op het gebied van dagelijkse activiteiten en participatie 
 
Dagelijkse activiteiten 
Lopen 
Participanten uit zowel de focusgroepen als de vragenlijst gaven aan een grote verandering te merken 
tijdens het lopen. Lopen werd door het merendeel van de participanten als zeer prettig ervaren. 
Daarbij werd aangegeven dat het lopen langer volgehouden werd (met minder tot geen lichamelijke 
klachten). Voornamelijk vrouwelijke participanten gaven aan dat hetzelfde geldt voor slenteren, 
bijvoorbeeld tijdens het winkelen. Het lopen op oneffen terrein werd over het algemeen als minder 
prettig ervaren; een aantal participanten dat graag bergwandelingen maakt, gaf aan dat zij tijdens het 
lopen op oneffen terrein het gevoel hadden naast de zool te lopen. Echter verkozen de meeste 
participanten de kyBoot boven reguliere wandelschoenen. Zij gaven aan op reguliere schoenen een 
duidelijke toename van lichamelijke klachten te ervaren. Verder gaf een kleine groep aan dat het 
looptempo hoger ligt bij het dragen van de kyBoot. 
 
Staan 
In alle focusgroepen waren de ervaringen over het staan op de kyBoot verdeeld. Een deel van de 
participanten ervaarde het (stil)staan op de schoenen als onprettig, vanwege het gevoel van 
instabiliteit. Zij gaven aan dat de schoenen hen een onzeker gevoel geven. Een deel van de 
participanten ervaarde het staan op de schoenen echter als prettig. Zij ervaarden geen 
balansproblemen en een aantal van hen gaven aan het ‘wiebelige gevoel’ juist fijn te vinden. Staande 
activiteiten waarbij deze participanten de schoenen droegen, zijn onder andere huishoudelijke taken 
zoals koken en strijken of het bezoeken van een concert/festival. 
 
Fietsen 
Opvallend was dat enkele participanten, uit verschillende focusgroepen, aangaven het fietsen met de 
kyBoot als onprettig te ervaren. Zij gaven aan een verminderde grip op de pedalen te hebben en 
hadden het idee harder te moeten trappen. Dat kwam volgens hen door de dikte en veerkracht van de 
zool.  
 
Participatie 
Werk 
Het overgrote deel van de participanten van de focusgroepen was met pensioen of had zittend werk.  
Enkele werkende participanten, uit zowel focusgroep als vragenlijst, ervaarden gedurende de werkdag 
minder lichamelijke klachten (met name minder branderige voeten en een afname in pijn en algemene 
vermoeidheid) dan voorheen. 
 
Sport 
Aangegeven werd dat de schoenen tijdens sporten zoals tennis, badminton en volleybal zelden 
gedragen worden, op enkele participanten na. Reden hiervoor is de angst om door de enkels te 
zwikken tijdens snelle bewegingen als gevolg van de instabiele zool. Hardlopen op de schoenen werd 
door enkele participanten als zeer prettig ervaren. Zij hadden het gevoel de voet beter af te wikkelen 
op de schoenen en zich minder te hoeven inspannen tijdens het hardlopen. 
 
Quotes met betrekking tot ervaringen op het gebied van dagelijkse activiteiten zijn weergegeven in 
Tabel 4. 
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Tabel 4: Quotes uit focusgroepen met betrekking tot ervaringen in dagelijkse activiteiten 

Dagelijkse 
activiteiten 

Positief/Negatief 
(aantal) 

Voorbeeld quotes 

Lopen Positief (n=45) “Ik loop nu op wolkjes.” 
“Het voelt echt alsof je op lucht loopt eigenlijk.” 
“Ik vind dat ik veel meer gedwongen wordt om goed af te 
wikkelen.’’  
“Het lopen gaat een stuk makkelijker.” 

 Negatief (n=4) “Maar als mensen achter mij lopen, dan vinden ze mij echt heel 
slecht op die schoenen lopen.” 
“De zool is natuurlijk vrij zacht en als het echt stijl en heel erg 
ongelijk is, als je echt aan het klimmen bent, dan zijn deze niet 
ideaal. Want dan veren ze teveel mee en dan heb je eigenlijk een 
stijvere schoen nodig.” 

Staan Positief (n=14) “Ik kan absoluut langer staan, daar gebruik ik ze ook voor.” 
“Ik kan de hele avond staan, dat kon ik voorheen niet.” 

 Negatief (n=4) “Ik ben zangeres en als je dan heel lang in een koor staat, dan is 
het minder prettig.” 

Fietsen Positief (n=0)  

 Negatief (n=7) “Het fietst heel vervelend.” 
“Fietsen, je moet echt twee keer zo hard trappen.” 
“De schoenen zijn te glad als je op de fiets zit, dat vind ik 
vervelend. Je hebt te weinig grip.” 

Participatie – 
werk 

Positief (n=9) “Op mijn werk heb ik ook veel minder last van mijn been, het zijn 
voor mij wereldschoenen. Ik heb er spijt ervan dat ik ze nooit 
eerder heb ontdekt.” 
“Als havenmeester loop je een heleboel kleine stukjes, deze 
schoenen bieden veel verlichting.” 

 Negatief (n=0)  

Participatie – 
sport  

Positief (n=5) “Voorheen toen ik deze schoenen nog niet had. Dan had ik s’ 
avonds na het tennissen het gevoel alsof er een vrachtwagen over 
mij heen gereden was. En nu een fiets ofzo.” 
“Toen ik deze schoenen had gekocht, ben ik erop gaan hardlopen 
en dat ging fantastisch!” 

 Negatief (n=1) “Maar met bijvoorbeeld badminton, waarbij je explosieve 
bewegingen maakt zou ik de schoenen niet aanraden. Want dan 
loop je erg snel naast de zolen.” 
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3.2.3. Ervaring op het gebied van kwaliteit van leven 
Het overgrote deel (78,5%) van de participanten van de focusgroep en vragenlijst is van mening dat 
de kyBoot bijdraagt aan de ervaren kwaliteit van leven. Deze werd vergroot doordat dagelijkse 
activiteiten gemakkelijker en met minder pijn uitgevoerd konden worden. 
Een kleine groep deelde deze mening niet of was neutraal. De participanten die geen of nauwelijks 
klachten ervaarden, vonden de veranderingen niet groot genoeg om te zeggen dat deze bijdragen aan 
de kwaliteit van leven. 
Ondanks de keuzemogelijkheden ‘eens’ en ‘oneens’ op de stelling in zowel de focusgroep als in de 
vragenlijst, gaf een aantal focusgroep participanten aan neutraal te zijn op dit gebied. Participanten 
van de vragenlijst hadden deze keuze niet. Voor een overzichtelijke weergave van percentages zie 
Bijlage 6: Bijdrage aan de kwaliteit van leven. 
 
Quotes met betrekking tot de kwaliteit van leven zijn weergegeven in Tabel 5. 
 

 
Tabel 5: Quotes uit focusgroepen met betrekking tot kwaliteit van leven 
Stelling Eens/Neutraal/ 

Oneens (aantal) 
Voorbeeldquotes 

De kyBoot 
draagt bij aan 
de ervaren 
kwaliteit van 
leven. 

Eens (n=38) “Vrijheid. Ik kan gewoon staan en gaan waar ik wil, de beperking valt 
weg.” 
“Ik kan de hele avond staan, dat kon ik voorheen niet. Ik ben een 
heel veel gelukkiger mens geworden.” 
“Het zijn mijn vrienden geworden.” 
“Wanneer pijnklachten verminderen, is het leven gewoonweg veel 
fijner.” 

 Neutraal (n=10) 
Oneens (n=2) 

“Ik vind niet dat mijn kwaliteit van leven door de kyBoot is verbeterd, 
dat vind ik te zwaar aangezet. Ik heb wel veel minder knieklachten.” 
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3.2.4. Overige ervaringen 
 
Design 
Over het algemeen heerste de opvatting dat de schoenen niet mooi zijn. Met name vrouwen vonden 
dat de schoenen lomp ogen en onvrouwelijk zijn. Een kleine groep participanten had geen problemen 
met het uiterlijk. Discussie bleef bestaan over de vraag of het uiterlijk van de schoen belangrijk is, 
wanneer je kijkt naar de functionaliteit van de schoen.  
 
Kosten 
Vrijwel alle participanten gaven aan de prijs van de schoenen erg hoog te vinden. Wel vonden zij de 
schoenen de prijs waard als zij kijken naar de voordelen ervan. In enkele focusgroepen kwam aan bod 
dat de schoenen door de hoge prijs niet voor iedereen toegankelijk zijn, terwijl er mogelijk wel 
behoefte aan is. In vier focusgroepen gaven de participanten aan dat het heel mooi zou zijn als de 
schoenen door de zorgverzekering (deels) vergoed zouden worden. 
 
Quotes op het gebied van design en kosten zijn weergegeven in Tabel 6. 
 
 

Tabel 6: Quotes uit focusgroepen op het gebied van design en kosten 

Gebied Positief/Neutraal/ 
Negatief (aantal) 

Voorbeeld quotes 

Design Positief (n= 16) “Ik doe zelf af en toe modellenwerk en ik heb al een aantal keer die 
schoenen gewoon aan mogen houden. Dus dat zegt al wel wat.”  
“Het interesseert mij eigenlijk helemaal niks, als het maar lekker 
loopt.” 
“Ik heb er maling aan. Het gaat om mijn welzijn.” 

 Negatief (n= 25) “Ik heb deze gekocht, het kan mij niet schelen, maar je bent net een 
non. Echt waar, je kan zo het klooster in vind ik!” 
“Nee het design is niks. Ik vind het lompe dingen.” 
“Ik vind het geen gezicht, want als ik een rok draag, dan sta je er 
keurig bij met een paar enorme schuiten aan je voeten. Iets 
eleganter had wel gemogen.”  
 

 
Kosten 

 
Positief/Neutraal 
(n=12) 

 
“Ik kan me voorstellen dat het door de prijs niet voor iedereen is 
weggelegd.” 
“De prijs-kwaliteit verhouding is goed, anders had ik geen tweede 
paar gekocht.” 
“De prijs is pittig, maar ik denk wel dat de schoenen het waard zijn. 
Ga je naar een beetje schoenenwinkel dan betaal je ook heel veel 
geld voor een paar mooie schoenen.” 
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3.3. NRS uitkomsten focusgroep onderzoek en vragenlijst  
 
3.3.1. Pijn 
Bij 38 van de 50 focusgroep participanten was de pijnervaring sinds het dragen van de kyBoot 
veranderd. Eén participant gaf een toename van pijn aan, 37 participanten een afname. Ook uit de 
vragenlijst kwam bij 36 van de 43 participanten een verschil in ervaren pijn naar voren. Hierbij gaven 
twee participanten een toename van pijn aan en 34 participanten een afname. 
Er is geen significant verschil gevonden in de verschilscores op het gebied van pijn tussen de 
focusgroepen en vragenlijst, p = 0,89. 
Er werd een significant verschil in pijnervaring over tijd gevonden binnen de totale 
participantenpopulatie, p < 0,001. Zie Figuur 4A. 

Figuur 4: Verandering in ervaren pijn en verandering in dagelijkse activiteiten. 
A: De pijnscore voor en na gebruik van de kyBoot gemeten bij de focusgroepen, de vragenlijst en de totale 
onderzoekspopulatie. De foutbalken geven de standaard fout (SE) van het totaal weer. 
B: De moeite bij het uitvoeren van dagelijks activiteiten voor en na gebruik van de kyBoot gemeten bij de 
focusgroepen, de vragenlijst en de totale onderzoekspopulatie. De foutbalken geven de standaard fout (SE) van het 
totaal weer. 
 

3.3.2. Dagelijkse activiteiten  
Van de vijftig focusgroep participanten gaven veertig aan verbetering te merken bij het uitvoeren van 
dagelijkse activiteiten. Tien participanten merkten geen verandering op dit gebied. Vanuit de 
vragenlijst gaven vier participanten een verslechtering aan bij de uitvoer van dagelijkse activiteiten en 
24 participanten een verbetering.  
Er is geen significant verschil gevonden in de verschilscores op het gebied van activiteiten tussen de 
focusgroepen en vragenlijst, p = 0,062. 
Er werd een significant verschil over tijd in dagelijkse activiteiten gevonden binnen de totale populatie, 
p < 0,001. Zie Figuur 4B. 
 
De kwantitatieve resultaten van zowel pijn als dagelijkse activiteiten staan samengevat weergegeven 
in Tabel 7.  
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*= p < 0,001 
NRS = Numeric Rating Scale (11-punts schaal van 0 tot 10), SD = Standaard Deviatie, CI = 
Betrouwbaarheidsinterval, SE = Standaard Fout. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

        

    
NRS-score 

voor dragen 
kyBoot 

NRS-score 
na dragen 

kyBoot 
  Verschilscore   

Verschilscore van 
verschilscores 

    

  
Populatie 

(n) 
Gemiddelde 

(SD) 
Gemiddelde 

(SD) 
  

Gemiddelde 
(SD) 

95% CI   
Gemiddelde 

(SE) 
95% CI   t-toets 

Pijn Totaal (93) 5,59 (2,94) 2,31 (2,43)  -3,28 (2,93) 
2,68 - 
3,88 

    10,80* 

 Focusgroep 
(50) 

5,50 (3,21) 2,18 (2,48)  -3,32 (3,15)   -0,09 (0,61) 
-1,30 - 
1,13 

 -0,14 

 Vragenlijst 
(43) 

5,70 (2,63) 2,47 (2,40)  -3,23 (2,69)       

            
            

Dagelijkse 
activiteiten 

Totaal (93) 4,76 (3,07) 2,01 (2,00)  -2,75 (2,83) 
2,17 - 
3,34 

    9,39* 

 Focusgroep 
(50) 

4,94 (3,07) 1,68 (2,03)  -3,26 (2,55)   -1,10 (0,58) 
-2,25 - 
0,05 

 -1,89 

  
Vragenlijst 

(43) 
4,56 (3,09) 2,40 (1,93)   -2,16 (3,04)             

            

Tabel 7: Samenvatting kwantitatieve resultaten 
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3.4. Literatuuronderzoek 
Aan de hand van de inclusiecriteria werden acht studies geïncludeerd in het literatuuronderzoek. Voor 
een flowdiagram van de zoektocht naar literatuur zie Bijlage 7: Flowdiagram literatuuronderzoek. 
 
3.4.1. Ervaring op lichamelijk gebied 
In vier artikelen werd significante afname in pijn gevonden bij volwassenen met aspecifieke lage 
rugklachten, wanneer zij op instabiele schoenen (soortgelijk met de kyBoot) liepen. Specifieke 
groepen hierbinnen waren zorgverleners (onder andere verpleegkundigen), veelal vrouwen, die tijdens 
hun werk de schoenen droegen en mannelijke golfers.12, 18, 19, 20 
 
Eén artikel beschrijft een significante pijnafname bij alle proefpersonen met reumatoïde artritis die op 
de MBT-schoenen liepen.23 Het dragen van schoenen met een zacht elastische schoenzool was net zo 
effectief om pijn te bestrijden als het dragen van voetorthesen bij cliënten met artrose van het grote 
teen gewricht (MTP-1). Participanten die liepen op de instabiele schoenen ervaarden echter meer 
negatieve bijwerkingen (onder andere blaren en pijn in de onderste extremiteit) dan de participanten 
die gebruik maakten van de voetorthesen.22  
 
Bij cliënten met knieartrose werd een significante afname van pijn gevonden voor zowel de 
participanten die de MBT-schoenen droegen, als participanten die op reguliere wandelschoenen liepen. 
Daarentegen droeg alleen de MBT-schoen bij aan een significant verbeterde balans bij deze 
cliëntengroep.21  
 
3.4.2. Ervaringen op het gebied van dagelijkse activiteiten en participatie 
In drie artikelen werd verbetering in activiteiten en functioneren bij mensen met lage rugklachten 
gevonden bij gebruik van een schoen met een zacht elastische zool.17, 18, 19 In één artikel werd geen 
significant effect gevonden in de mate van ervaren beperking. Dit artikel beschrijft dat het lopen op 
een instabiele schoen tijdens werken in de zorg niet voordeliger is dan het lopen op sportschoenen.12  
 
Bij cliënten met reumatoïde artritis en pijn in de voorvoet is een significante afname van invaliditeit en 
activiteitenbeperkingen gevonden bij gebruik van de MBT-schoen. Bij de groep met pijn aan de 
achterzijde van de voet werd geen significante afname gevonden op het domein van dagelijkse 
activiteiten.23  
  
In het onderzoek naar cliënten met MTP-1 artrose bleek, zowel voor de participanten die de MBT-
schoenen droegen als de participanten die gebruik maakten van voetorthesen, geen aantoonbaar 
verschil aanwezig te zijn in het functioneren.22  
 
3.4.3. Ervaring op het gebied van kwaliteit van leven 
In de artikelen met betrekking tot aspecifieke lage rugklachten, waarin de kwaliteit van leven werd 
gemeten bij het dragen van instabiele schoenen, is geen significant effect gevonden.12, 19 Wel is in één 
van deze artikelen de mate van tevredenheid hoger bij het dragen van de instabiele schoenen dan bij 
het dragen van sportschoenen.12 
Literatuur met betrekking tot de ervaren kwaliteit van leven bij cliënten met voetklachten en 
knieklachten werd niet gevonden. Voor een samenvattend overzicht van het literatuuronderzoek zie 
Tabel 8.  
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Tabel 8: Samenvattend overzicht literatuuronderzoek 

Locatie 
klacht 

1e Auteur en 
jaar 

Duur 
onder- 
zoek 

Design 
 

Conclusie 

Rug- 
klachten 

Lisón et al. 
 (2018)17  

4 
weken 

RCT 
PEDro: 7 

Het lopen op schoenen met een instabiele schoenzool leidt tot een afname in beperkingen bij patiënten met chronische 
lage rugklachten. 

  
Vieira et al. 
(2015)18 

 
4 
weken 

 
RCT 
PEDro: 6 

 
Het dragen van schoenen met een instabiele schoenzool leidt tot een afname van pijn en beperking bij verpleegkundigen. 

  
Armand et al. 
(2014)12  

 
6 
weken 

 
RCT 
PEDro: 5 

 
Het lopen op schoenen met een zacht elastische schoenzool leidt tot een afname van pijn bij patiënten met chronische 
lage rugklachten. Daarnaast leidt het tot een grote mate van tevredenheid bij de dragers. Het dragen van deze schoenen 
heeft geen significant effect op de mate van beperking en kwaliteit van leven. 

  
MacRae et al. 
(2013)19 

 
1 jaar 

 
RCT 
PEDro: 6 

 
Schoenen met een instabiele schoenzool lijken niet voordeliger dan schoenen met een platte schoenzool op het gebied 
van pijn en beperking bij patiënten met chronische lage rugklachten. Het dragen van platte schoenen lijkt voordeliger bij 
patiënten die aangeven een toename van pijn te ervaren bij staan en lopen. 

  
Nigg et al. 
(2009)20  

 
6 
weken 

 
RCT 
PEDro: 5 

 
Het dragen van sandalen met een instabiele schoenzool leidt tot afname van pijn bij golfers (zonder de resultaten bij het 
golven te beïnvloeden) 

Knie- 
klachten 

Nigg et al. 
(2006)21 

12 
weken 

RCT 
PEDro: 6 

Zowel het dragen van goede wandelschoenen als het dragen van de MBT-schoenen verminderd de pijn bij patiënten met 
knieartrose. Het dragen van de MBT-schoenen leidt tot een verbeterde balans na 12 weken. 
 

Voet- 
klachten 

Menz et al. 
(2016)22 

12 
weken  
 
 

RCT  
Pedro: 8 

Zowel het dragen van voetorthesen als de rockersole schoen, is effectief om voetpijn te verminderen bij mensen met 
MTP-1 gewrichtsartrose (OA). Voetorthesen krijgen wellicht de voorkeur als interventie bij MTP-1 gewrichtsartrose (OA) 
kijkend naar de hogere therapietrouw en verminderde hoeveelheid bijwerkingen ten opzichte van de rockersole 
schoenen. 

  
Bagherzadeh 
Cham et al. 
(2014)23 

 
30 
dagen 
 
 

 
Patiënten 
serie 
 

 
Het dragen van de rocker-schoen kan pijn, invaliditeit en activiteit beperking verminderen bij patiënten met reumatoïde 
voetpijn. Alle proefpersonen rapporteerden verbeterde comfortniveaus. 

 
Voor een uitgebreid overzicht van het literatuuronderzoek zie Bijlage 8: Overzicht literatuuronderzoek. 
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4. Discussie 
Dit onderzoek is een eerste studie naar de ervaringen van mensen met verschillende lichamelijke 
klachten die minimaal twee maanden de kyBoot dragen. Door middel van zes focusgroep 
bijeenkomsten met vijftig participanten en het afnemen van een vragenlijst bij 43 deelnemers zijn de 
ervaringen op verschillende gebieden in kaart gebracht. Daarnaast is ter aanvulling een 
literatuurstudie naar ervaringen met soortgelijke schoenen uitgevoerd. 
De belangrijkste bevindingen uit de focusgroepen en afgenomen vragenlijst zijn een significante 
pijnvermindering en een verbetering van het lopen. Ook werd een significante verbetering in het 
uitvoeren van dagelijkse activiteiten gevonden en nam de ervaren kwaliteit van leven toe na aanschaf 
van de schoenen.  
Er is een aantal artikelen gevonden gericht op de ervaring van verschillende cliëntgroepen, die lopen 
op soortgelijke schoenen als de kyBoot.12,17,18,19,20,21,22,23 De resultaten uit deze artikelen komen 
grotendeels overeen met de ervaringen die genoemd werden in de focusgroepen en de vragenlijst.  
 
Het voornaamste verschil tussen de uitkomsten van de focusgroep en vragenlijst enerzijds en de 
bevindingen in de literatuur anderzijds, lag op het gebied van kwaliteit van leven. Twee studies 
hebben het effect van de schoenen hierop onderzocht.17, 18 In beide studies werd geen significant 
verschil gevonden tussen de groep die dergelijke schoenen droeg en de groep die reguliere schoenen 
droeg, terwijl uit de focusgroepen en vragenlijst blijkt dat 78,5% van de participanten een verbeterde 
kwaliteit van leven ervaart sinds de aanschaf van de kyBoot.  
Het verschil in uitkomst is mogelijk te verklaren vanuit het feit dat de ervaren kwaliteit van leven in de 
studies uit het literatuuronderzoek is gemeten met een gestandaardiseerde vragenlijst. In de 
focusgroepen en vragenlijst in deze studie heeft men het begrip ‘kwaliteit van leven’ zelf kunnen 
definiëren, waardoor de vraag op verschillende manieren geïnterpreteerd kan zijn door de 
participanten. In deze eigen interpretatie zijn mogelijk andere aspecten die samenhangen met de 
kwaliteit van leven meegenomen dan in de gestandaardiseerde vragenlijsten over de kwaliteit van 
leven.24  
 
Eerdere studies die het effect van een zacht elastische schoenzool hebben bekeken, zijn voornamelijk 
gericht op de biomechanische veranderingen.4 Onder andere een vergrote bewegingsuitslag van het 
bovenste spronggewricht werd aangetoond.3,5,6,7,8,9 Deze uitkomst verklaart mogelijk de opvattingen 
vanuit de focusgroepen, waarin wordt gesteld dat de voet tijdens het lopen op de kyBoot beter wordt 
afgewikkeld dan op andere schoenen en dat men het idee heeft zich minder te hoeven inspannen 
tijdens het hardlopen.  
In het artikel van Papalia et al. (2015), wordt een toename van spieractiviteit in de voet aangetoond 
bij het lopen op de instabiele MBT-schoenen.9 Dit is mogelijk in verband te brengen met de 
vermoeidheid en spierpijn, die focusgroep participanten aangaven te ervaren in de beginfase.  
Uit het focusgroep onderzoek kwam naar voren dat bij een deel van de participanten de ervaren 
balans verbeterde. De stimulerende werking van de schoenen op de spieractiviteit in de lage rug, 
waardoor meer reflexmatige controle mogelijk wordt gemaakt, kan wellicht de verbeterde balans 
verklaren.9 
Met name oudere participanten met een matige balans (voordat zij de kyBoot hadden aangeschaft) 
gaven aan niet prettig op de schoenen te kunnen lopen. Zij ervaarden geen balanstoename. Dit 
resultaat komt enerzijds overeen met eerdere studies, waarin niet of nauwelijks verbetering in balans 
is gevonden.20,21 Anderzijds is dit resultaat in strijd met een studie, waar de balansprestatie juist 
verbeterde door het dragen van vergelijkbare schoenen.10 Er is geen eenduidige conclusie te trekken 
met betrekking tot de effecten op balans, omdat in deze studie is gevraagd naar de ervaren balans en 
in de andere studies balans op een biomechanische manier is gemeten.  
Eerder onderzoek impliceert dat de vorm van de schoen invloed heeft op het lichaamszwaartepunt, 
wat een rechtere houding bewerkstelligt.8,9 Dit komt sterk overeen met de gedeelde ervaring tijdens 
de focusgroepen. 
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Door gebruik van een mixed method onderzoeksdesign zijn de ervaringen met de kyBoot (of 
soortgelijke schoenen) vanuit verschillende kanten bestudeerd. Hierdoor is een zo breed mogelijk 
perspectief verkregen.25 Ook het gebruik van focusgroep onderzoek, in plaats van individuele 
interviews, heeft hieraan bijgedragen. Tijdens de focusgroep bijeenkomsten ontstond discussie tussen 
participanten, waardoor relevante gespreksonderwerpen verder uitgediept werden en nieuwe 
onderwerpen aan het licht kwamen. Dit draagt bij aan de betrouwbaarheid van de geschetste 
algemene indruk.26 Om naast ervaringen ook de toepasbaarheid van de schoenen in kaart te brengen, 
zijn de onderwerpen Kosten en Design opgenomen in het onderzoek. Hierdoor zijn mogelijke andere 
overwegingen tot aanschaf van de schoenen ook meegenomen.  
 
De totale onderzoekspopulatie bestond uit 93 participanten (van de 561 benaderde mensen), wat 
groot genoeg is om een algemene indruk te krijgen van de ervaringen. Er was veel verschil in soort en 
ernst van de klachten binnen de onderzoekspopulatie. Om een uitspraak te doen over ervaringen bij 
specifieke klachten waren de subgroepen te klein.  
Mogelijk zijn de uitkomsten beïnvloed doordat de gehele onderzoekspopulatie bestond uit cliënten van 
Kybun Solutions en ook de onderzoekslocatie (Kybun Solutions Zoeterwoude) was niet geheel 
neutraal. Met name enthousiaste cliënten waren bereid naar de onderzoek locatie af te reizen, 
waardoor de uitkomsten van het onderzoek mogelijk positiever uitvallen dan wanneer alle cliënten aan 
het onderzoek hadden meegedaan. 
Bovendien ondergaat een deel van de participanten, naast het dragen van de kyBoot, nog andere 
interventies (onder andere krachttraining en dieet) die zeer waarschijnlijk invloed hebben op hun 
gezondheid. Het is daarom niet mogelijk om de positieve veranderingen volledig aan de kyBoot toe te 
schrijven. 
 
De kwantitatieve gegevens in dit onderzoek zijn retrospectief verzameld. Dat maakt de uitkomst 
mogelijk minder betrouwbaar,27 omdat herinneringen niet altijd accuraat zijn. Echter, zijn de 
kwantitatieve gegevens in deze studie juist in combinatie met de kwalitatieve gegevens niet minder 
valide. In dit onderzoek golden de meningen en ervaringen over het gebruik van de kyBoot als 
primaire uitkomstmaat. Bij meningen en ervaringen komen per definitie gevoelens en emoties kijken. 
Als mensen aangeven dat zij op dit moment veel minder pijn ervaren en vinden dat zij meer en beter 
kunnen lopen en deelnemen aan geliefde activiteiten, dan is dat waardevoller dan louter een 
vergelijking van kwantitatieve gegevens tussen twee meetmomenten. 
 
Vanwege de verschillende antwoordmogelijkheden op de vraag naar kwaliteit van leven in de 
focusgroepen en in de vragenlijst zijn de gegevens van beide groepen niet direct vergelijkbaar of 
samen te voegen voor statistische analyses. Participanten in de focusgroepen hadden de mogelijkheid 
om neutraal te zijn (oneens, neutraal, eens), waar dit in de vragenlijst niet mogelijk was (oneens, 
eens). De vraag is hoe de verdeling over de antwoordmogelijkheden zou zijn geweest, als degenen die 
de vragenlijst hebben beantwoord ook de keuze voor ‘neutraal’ hadden gehad. Op basis van de 
verdeling van de antwoorden op deze vraag (zowel in de focusgroep als vragenlijst was ‘eens’ veruit 
het meest voorkomende antwoord), kan ervan uitgegaan worden dat verreweg de meeste deelnemers 
van mening zijn dat de kyBoot bijdraagt aan de kwaliteit van leven.  
 
Binnen de onderzoekspopulatie van de focusgroepen, vragenlijst en de verschillende gevonden studies 
is een grote diversiteit in draagtijd van de schoenen, klachten en persoonseigenschappen aanwezig. 
Dit onderzoek is hier echter niet specifiek op gericht. Door deze grote diversiteit is het niet mogelijk 
een betrouwbare uitspraak te doen over het ervaren effect van de schoenen op de pijn en beperkingen 
in het dagelijks leven, voor een specifieke doelgroep of draagtijd. Om hierover uitspraak te doen is 
verder onderzoek nodig.  
Daarnaast dient verder onderzoek gericht te zijn op de relatie tussen biomechanische veranderingen 
in het lichaam en de ervaringen van mensen hierbij, wanneer zij lopen op de kyBoot. Immers wordt 
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verondersteld dat biomechanische veranderingen door het lopen op kybun schoenen zorgen voor de 
veranderingen in ervaren pijn en beperkingen in dagelijkse activiteiten en participatie, maar deze 
relatie dient nog bevestigd (of ontkracht) te worden. 
Bovendien worden de data bij verder onderzoek bij voorkeur prospectief verzameld om recall bias te 
voorkomen en de betrouwbaarheid van de resultaten te vergroten. Een prospectieve cohortstudie of 
een RCT gericht op de ervaring van specifieke cliëntgroepen zou van waarde zijn.   
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5. Conclusie  
KyBoot-gebruikers gaven aan dat de schoenen de mate van pijn en vermoeidheid verminderen en de 
houding verbeteren. Verder werd er een verbetering aangegeven in het uitvoeren van dagelijkse 
activiteiten, met name in het lopen, en een verbetering in de ervaren kwaliteit van leven door het 
dragen van de schoenen. De ervaringen met betrekking tot balans zijn uiteenlopend.  
Gezien de variatie in ernst en plaats van de lichamelijke klachten binnen de onderzoekspopulatie en 
de eventuele recall bias die ontstaan is door de manier van dataverzameling, dient verder onderzoek 
gedaan te worden.  
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7. Bijlagen 
Bijlage 1: Informed Consent  
 
Betreft: Gegevensgebruik onderzoek naar ervaring van het lopen op een zacht elastische schoenzool 
(de kyBoot) bij mensen met verschillende lichamelijke klachten  
 
In te vullen door de participant 
Bij deze verklaar ik volledig te zijn ingelicht over het onderzoek van de studenten van de Hogeschool 
Leiden in opdracht van Kybun Solutions en het doel hiervan. Eventuele onduidelijkheden zijn 
verhelderd en wanneer er vragen ontstonden, zijn deze naar tevredenheid beantwoord. 
  
Daarnaast verleen ik via dit formulier toestemming aan de onderzoekers om de informatie uit de 
bijeenkomst te gebruiken. Mijn informatie zal gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden, ik zal 
hierbij anoniem blijven en de privacy zal gewaarborgd worden.  
  
Bovendien geef ik toestemming dat de bijeenkomst opgenomen mag worden met een voice-recorder, 
en mag worden verwerkt door de onderzoekers. 
  
Tot slot verklaar ik op tijd te zijn geïnformeerd en heb ik voldoende tijd gehad om te beslissen over 
deelname van dit onderzoek. Ik weet dat meedoen volledig vrijwillig is en ik ben op de hoogte van het 
recht tot stoppen, op ieder moment binnen dit onderzoek.  
   
Naam: …………………… 
Datum: …………………… 
  
Handtekening deelnemer: 
 
……………………………………………… 
   
In te vullen door de onderzoeker 
Hierbij verklaar ik de participant voldoende te hebben geïnformeerd over de aard en het doel van het 
onderzoek. Vragen en onduidelijkheden zijn naar tevredenheid van de participant beantwoord. Verder 
ben ik bereid om nog opkomende vragen rondom het onderzoek naar vermogen te beantwoorden. 
   
Naam: ……………………     Naam: …………………… 
Datum: ……………………     Datum: …………………… 
  
Handtekening onderzoeker:    Handtekening onderzoeker: 
 
…………………………………………………    ………………………………………………… 
 
 
 
Naam: ……………………     Naam: …………………… 
Datum: ……………………     Datum: …………………… 
  
Handtekening onderzoeker:    Handtekening onderzoeker: 
 
…………………………………………………    ………………………………………………… 
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Bijlage 2: Topiclijst focusgroep onderzoek 
 

Topics Voorbeeldvragen Doorvragen (voorbeeld) 

 
Verwachtingspatroon 

 
• Wat was uw verwachting van de kybun schoen, 

voordat u deze aanschafte?  
 
• Voldoet de kybun schoen aan uw verwachting?  

 

 
Waarom wel/niet? 
 
Had u dit verwacht ja/nee? 
 

 
Ervaring 
stoornisniveau 
 
(Denk aan pijn, 
stijfheid, 
spierspanning, 
beweeglijkheid, 
houding enzovoorts)  

 
• Welke lichamelijke klachten ervaarde u voordat 

u de kyBoot droeg?  
 
• Ervaart u de klachten die u voorheen had nog 

steeds, nu u de kyBoot draagt? 
 
• Heeft u nog andere lichamelijke klachten nu u 

de kyBoot draagt? 
 
Subvragen:  

o Welke positieve veranderingen heeft u 
opgemerkt na het dragen van de kyBoot? 

o Welke negatieve veranderingen heeft u 
opgemerkt na het dragen van de kyBoot? 

 
• Wanneer pijn een van de lichamelijke klachten 

was voor het gebruik van de kyBoot, welk cijfer 
zou u deze pijn geven op een schaal van 0-10? 
Hierbij geldt 0 = pijn vrij en 10 = ondragelijke 
pijn 

• Welk cijfer geeft u nu, met het dragen van de 
kyBoot.   

 
In welke mate ervaarde u deze 
klachten? 
  
In welke mate ervaart u de 
klachten die u voorheen had, 
nu u de kyBoot draagt? 
 
Hoelang had u deze klachten? 
 
 
 

 
Ervaring 
activiteitenniveau 
 
(Denk aan lopen, 
fietsen, wassen, 
strijken, tuinieren, 
koken enzovoorts) 

 
• Ondervond u beperkingen tijdens algemeen 

dagelijkse activiteiten voordat u de kyBoot 
droeg?   

 
• Ondervindt u nu nog beperkingen tijdens 

algemeen dagelijkse activiteiten met het dragen 
van de kyBoot? 

 
• Wanneer u moeite had met het uitvoeren van 

algemene dagelijkse activiteiten voor het 
gebruik van de kyBoot, welk cijfer zou u uw 
beperkingen geven op een schaal van 0-10? 
Hierbij geldt 0= geen moeite met uitvoeren en 
10 = onuitvoerbaar 

• Welk cijfer geeft u nu met het gebruik van de 
kyBoot? 

 
Tijdens welke activiteiten 
ondervond u de beperkingen? 
 
Wat zorgde ervoor dat u 
beperkt was in het doen van 
deze activiteiten? 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe ervaart u het doen van de 
genoemde activiteiten nu u de 
kyBoot draagt? 
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Ervaring 
participatieniveau 

 
• Ondervond u beperkingen tijdens het werk, uw 

hobby en eventueel het beoefenen van een 
sport voordat u de kyBoot droeg?  

 
• Ondervindt u nu nog beperkingen tijdens uw 

werk, hobby, en eventueel sport met het 
dragen van de kyBoot? 

 
• Wanneer u belemmeringen ondervond tijdens 

het uitvoeren van werk, hobby of sport, op een 
schaal van 0-10 welk cijfer zou u geven aan uw 
belemmeringen voor het gebruik van de 
kyBoot? Hierbij geldt 0= geen moeite met 
uitvoeren en 10= onuitvoerbaar 

 
• Welk cijfer geeft u nu met het gebruik van de 

kyBoot?  

 
Wat lukte er om precies te zijn 
niet? 
 
Waardoor lukte dit niet?  
 
Welke verschillen in uitoefening 
van uw werk/ hobby/ sport 
merkt u nu u de kyBoot 
draagt? 
 

 
Kwaliteit van leven   

 
• Wat denkt u dat wij bedoelen met kwaliteit van 

leven? 
 
 
• Stelling: De kyBoot draagt bij aan de ervaren 

kwaliteit van leven. Eens/oneens   

Eventueel uitleg geven:  
Relatie van lichamelijke 
klachten, beperkingen in 
dagelijks leven/werk/sport 
kunnen van invloed zijn op 
ervaren kwaliteit van leven. 
 
Waarom? 
 

 
Design 

 
• Wat vindt u van het design van de kyBoot? 

 
• Bent u het met deze stelling eens of oneens?: 

“Een schoen hoeft niet mooi te zijn, maar moet 
lekker zitten en functioneel zijn.”  

 

 
Wat vindt u er mooi aan? 
Wat vindt u er niet mooi aan? 
 
Waarom wel/niet? 

 
Kosten 
 

 
• Bent u het met deze stelling eens of oneens?: 

“De prijs van de schoen maakt niet uit als de 
kwaliteit hiervan maar voldoende is.” 
 

• Wat vinden jullie van de prijs van de schoen? 

  
Waarom wel/niet? 

 

 

  



 

32 
 

Bijlage 3: Werkprocedure focusgroep onderzoek 
 
Ontvangst 
De participanten worden door de onderzoekers ontvangen bij Kybun Solutions in Zoeterwoude. De 
onderzoekers zijn een half uur voor aanvang van het focusgroep onderzoek aanwezig. Zij houden een 
absentielijst bij met de namen van de verwachte participanten om te kunnen controleren of iedereen 
aanwezig is. 
De stoelen staan klaar met daarop het naambordje. De participanten nemen plaats en krijgen koffie of 
thee aangeboden.  
 
Introductie 
De participanten worden welkom geheten en bedankt voor hun komst. De onderzoekers stellen 
zichzelf kort voor. Vervolgens neemt één van de onderzoekers het woord en legt in grote lijnen het 
doel van het focusgroep onderzoek uit. 
De participanten worden ervan op de hoogte gesteld dat er een opname van het gesprek wordt 
gemaakt. Hierbij wordt benadrukt dat de resultaten anoniem verwerkt worden en de opnames met 
niemand anders dan de onderzoekers gedeeld zullen worden. De participanten worden vervolgens 
gevraagd om de Informed Consent te ondertekenen.  
De onderzoeker legt uit dat gedurende het interview aan de participanten kan worden gevraagd om 
hun mening waarde te geven met een cijfer. De schaal van waardering loopt van 0 tot 10, waarbij 0 = 
slecht en 10 = uitstekend. Het is hierbij van belang dat dit eerst genoteerd wordt op het naambordje 
zonder dat andere dit zien, voordat dit wordt uitgesproken. Voordat het interview kan starten wordt 
met de participanten afgesproken dat gedurende het interview telkens één persoon aan het woord is. 
Er wordt niet door elkaar gesproken en meningen van anderen worden gerespecteerd.  
 
Interview 
De participanten zitten gedurende het interview in een cirkel zodat zij zicht hebben op de naambordjes 
van medeparticipanten. 
De moderators stellen de vragen en leiden het gesprek. Zij nemen plaats in de cirkel tussen de 
participanten. De moderators zorgen ervoor dat iedere participant de kans krijgt om iets te zeggen, en 
stellen waar nodig gericht vragen aan een participant.  
De onderwerpen van de topiclijst komen allen aan bod, de volgorde wordt bepaald door de input van 
de participanten. Om elk topic voldoende uit te diepen streven de moderators ernaar om niet over te 
gaan op een volgend onderwerp totdat ieder zijn mening heeft gedeeld. Wanneer er discussie ontstaat 
over een bepaald onderwerp dan laat de moderator dit toe. De moderator grijpt in wanneer er door 
elkaar gesproken wordt of wanneer meningen onderling niet geaccepteerd worden.  
De observators nemen plaats buiten de cirkel op een plek waar zij goed zicht hebben op de 
participanten. De observators observeren de participanten en maken notities. Zij noteren wie er aan 
het woord is, letten op de gezichtsuitdrukkingen en emoties en noteren belangrijke uitspraken. Elke 
observator neemt één helft van de groep voor zijn rekening om zo nauwkeurig mogelijk te kunnen 
noteren wat zij waarnemen.  
 
Afsluiting 
Het interview wordt afgerond wanneer ieder topic aan bod is gekomen en elke participant zijn/haar 
mening heeft gegeven. Iedere participant krijgt aan het eind van de bijeenkomst de kans om nog 
aanvullende opmerkingen met betrekking tot het onderwerp te geven, wanneer dit wenselijk is.  
Vervolgens zal de participanten gevraagd worden of zij nog vragen voor de onderzoekers hebben. 
Eventuele vragen zullen uitgebreid beantwoord worden. 
De participanten worden bedankt voor hun komst en ontvangen een presentje. 
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Bijlage 4: Online vragenlijst 
 
Beste meneer/mevrouw, 
Naar aanleiding van uw reactie op de mail, hebben wij begrepen dat u jammer genoeg niet in staat 
bent om deel te nemen aan het focusgroep onderzoek. Echter bent u wel bereid om ons het een en 
ander te vertellen over uw ervaring met de kyBoot via deze vragenlijst. Hartelijk bedankt hiervoor! 
De resultaten van deze vragenlijst worden gecodeerd verwerkt. Dit betekent dat niemand weet wat u 
invult, behalve de onderzoekers die een geheimhoudingsplicht hebben. Voor u de vragen beantwoordt, 
verzoeken wij u aan te geven of u toestemming geeft voor het gebruiken van uw antwoorden. 

• Bij deze verklaar ik volledig te zijn ingelicht over het onderzoek van de studenten van de 
Hogeschool Leiden in opdracht van Kybun Solutions en het doel hiervan. Eventuele 
onduidelijkheden zijn verhelderd en wanneer er vragen ontstonden, zijn deze naar 
tevredenheid beantwoord.  

• Daarnaast verleen ik toestemming aan de onderzoekers om de informatie uit deze vragenlijst 
te gebruiken. Mijn informatie zal gebruikt worden voor onderzoeksdoeleinden, ik zal hierbij 
anoniem blijven en de privacy zal gewaarborgd worden.  

• Tot slot verklaar ik op tijd te zijn geïnformeerd en heb ik voldoende tijd gehad om te beslissen 
over deelname van dit onderzoek. Ik weet dat meedoen volledig vrijwillig is en ik ben op de 
hoogte van het recht tot stoppen, op ieder moment binnen dit onderzoek. 

 
Ik ga akkoord met bovenstaande punten, en geef hierbij toestemming dat mijn antwoorden 
voor dit onderzoek mogen worden gebruikt. 
 
Keuze: 
Ik ga wel akkoord  
Ik ga niet akkoord  
 
Indien ‘Ik ga niet akkoord’ wordt ingevuld, wordt de vragenlijst afgesloten. 
 
Indien ‘Ik ga wel akkoord’ wordt de vragenlijst gestart: 
Uw meningen en ervaringen met betrekking tot de kyBoot zijn van belang voor dit onderzoek. Er zijn 
hierbij geen foute antwoorden mogelijk. Voel u daarom vooral vrij om zo eerlijk en volledig mogelijk te 
antwoorden. 
 
 
Algemene vragen 
Om een algemene indruk te krijgen van de onderzoekspopulatie, zijn een aantal demografische vragen 
opgenomen. Deze vragen staan hieronder.  
 

1. Wat is uw achternaam? 
………………………………………… 

 
2. Wat is uw geslacht? 

o Man  
o Vrouw 
o Anders 

 
3. Wat is uw geboortejaar? 

……………………………………… 
 

4. Wat zijn de eerste vier cijfers van uw postcode? 
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……………………………………… 
 

5. Wat is de reden dat u niet deel kan nemen aan de focusgroep bijeenkomst? 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6. Wanneer heeft u de schoenen aangeschaft? (Het jaar en indien u het nog weet de maand) 

…………………………………………………………………… 
 

7. Hoeveel uur per week draagt u de schoenen? 
o <20 uur 
o 20 – 40 uur 
o 40 – 60 uur 
o >60 uur 

 
 
Specifieke vragen 
Specifieke vragen dienen ervoor om antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag: “Wat ervaren 
cliënten met verschillende lichamelijke klachten, wanneer zij voor minimaal twee maanden op 
schoenen lopen met een zacht elastische zool?” 
 
Ervaringen op lichamelijk gebied 
Op lichamelijk gebied kunt u denken aan pijn, stijfheid, spierspanning, bewegelijkheid, houding etc. 
 

8. Ervaarde u lichamelijke klachten voordat u de kyBoot droeg? 
o Ja 
o Nee 

 
Indien het antwoord op vraag 8 ‘ja’ is: 

9. Welke lichamelijke klachten ervaarde u? 
………………………………………………………………… 

 
10. Ervaart u deze lichamelijke klachten nu nog steeds met het gebruik van de 

kyBoot? Zijn deze klachten verminderd/verergerd ten opzichte van de 
periode voor de aanschaf van de kyBoot?  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Indien pijn geen lichamelijke klacht voor u was/is, mag u vraag 11 helemaal overslaan.  
11. A. Wanneer pijn een van de lichamelijke klachten was, welk cijfer zou u 

deze pijn geven op een schaal van 0 tot 10 vóór het gebruik van de 
kyBoot? Hierbij geldt: 0 = pijnvrij en 10 = ondragelijke pijn. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

11. B. Welk cijfer geeft u deze pijn nu op een schaal van 0 tot 10 mét het gebruik van de kyBoot? 
Hierbij geldt: 0 = pijnvrij en 10 = ondragelijke pijn.  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Indien antwoord op vraag 8 ‘nee’ is: 

9. Wat is de reden dat u de kyBoot heeft aangeschaft? 
………………………………………………………………………………………………… 
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12. Zijn er (nog) andere lichamelijke klachten ontstaan met het gebruik van de kyBoot? 

o Ja 
o Nee 

 
Indien antwoord op vraag 12 ‘ja’ is: 

13. Welke lichamelijke klachten zijn dit? 
…………………………………………………………… 

 
Indien antwoord op vraag 12 ‘nee’ is, doorgaan met de volgende vraag. 
 
 
Ervaringen dagelijkse activiteiten 
Bij dagelijkse activiteiten kunt u denken aan lopen, fietsen, aankleden, huishoudelijke taken zoals: 
stofzuigen of de was doen, aankleden etc.  
 

14. Ondervond u beperkingen tijdens algemeen dagelijkse activiteiten voordat u de kyBoot droeg? 
o Ja 
o Nee 

 
Indien antwoord op vraag 14 ‘ja’ is: 

15. Tijdens welke activiteiten ondervond u deze beperkingen? 
……………………………………………………………………………………………… 

 
16. Ondervindt u nu (nog steeds) beperkingen tijdens algemene dagelijkse activiteiten met het 

gebruik van de kyBoot? 
o Ja 
o Nee 

 
17. Zijn deze beperkingen verminderd/verergerd ten opzichte van de periode voor de aanschaf 

van de kyBoot? Of zijn er beperkingen in activiteiten bijgekomen? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

18. A. Als u aan moest geven hoeveel moeite het uitvoeren van dagelijkse activiteiten u kostte 
voor het gebruik van de kyBoot, welk cijfer op een schaal van 0 tot 10 zou u dit geven? Hierbij 
geldt: 0 = geen enkele moeite en 10 = onuitvoerbaar.  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

18. B. Hoeveel moeite kost het uitvoeren van dagelijkse activiteiten u nú mét het gebruik van de 
kyBoot (na twee maanden gebruik) op een schaal van 0 tot 10? Hierbij geldt 0 = geen enkele 
moeite en 10 = onuitvoerbaar. 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Ervaring in werk, hobby en sport (participatie) 
Indien u geen belemmeringen ervaarde/ervaart tijdens het uitvoeren van werk, hobby en 
sport, mag u de vraag overslaan.  

19. Ervaarde u belemmeringen tijdens het uitvoeren van werk, hobby en sport voordat u de 
kyBoot droeg en ervaart u deze belemmeringen in participatie nu nog steeds? Licht uw 
antwoord kort toe.  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Ervaring kwaliteit van leven 
Kwaliteit van leven is een subjectief begrip. Om hier een antwoord op te kunnen geven, zou u kunnen 
denken aan de mate van pijn en ervaren beperkingen in het dagelijks leven. Dit kan betrekking 
hebben op lichamelijke klachten, het uitvoeren van bepaalde activiteiten en/of belemmeringen in 
werk, hobby en sport en de sociale contacten die daarbij horen.   
 

20. Stelling: De kyBoot dragen bij aan de ervaren kwaliteit van leven. 
o Eens, licht uw antwoord toe. 
o Oneens, licht uw antwoord toe.  

 
21. Heeft u nog op- of aanmerkingen of eventuele vragen? 

………………………………………………………………………………………… 
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Bijlage 5: Klachtenverdeling focusgroepen en vragenlijst.  
 

Verdeling van de verschillende klachten 

  Wervelkolom 
(rug, nek en/of 
schouder) 

Heup-  
klachten 

Knie- 
klachten 

Voet- 
klachten 

Klachtenvrij Overig Totaal 
klachten 

Focusgroep         
1.  N=8 1 2 1 4 0 1 9* 
2.  N=9 3 2 1 2 2 0 10* 
3.  N=7 1 2 0 5 1 0 9* 
4.  N=10 2 2 2 8 0 0 14* 
5.  N=8 1 1 2 1 2 1 8 
6.  N=8 1 2 0 1 0 4 8 

Totaal N 
(%) 

N=50 
9 (15,5) 11 (19) 6 (10,3) 21 (36,2) 5 (8,6) 

6 
(10,3) 

58* 

         

Vragenlijst N=43 12 14 3 24 3 2 58* 

 
 
*Enkele participanten hebben meer dan één klacht genoemd, waardoor het totaal groter is dan het aantal 
participanten (focusgroep n=50, vragenlijst n=43). 
 
  



 

38 
 

Bijlage 6: Bijdrage aan de kwaliteit van leven 
 

 
De verdeling van antwoorden op de stelling: “De kyBoot draagt bij aan de ervaren kwaliteit van leven.” vanuit de 
focusgroepen, de vragenlijst en totale onderzoekspopulatie. 
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Bijlage 7: Flowdiagram literatuuronderzoek 
 
  

 
Bovenstaand flowdiagram geeft weer hoe artikelen geïncludeerd dan wel geëxcludeerd zijn voor het 
literatuuronderzoek. 
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Bijlage 8: Overzicht literatuuronderzoek 
 

 1e Auteur 
en jaar 

Duur 
onder- 
zoek 

Type onderzoek, 
kwaliteitsscore 
(PEDro score) 
 

Populatie 
gemiddelde 
leeftijd (SD), 
vrouw % 

Interventie  Controle  Meting / meet- 
instrumenten 

Uitkomst Conclusie 

 
Rug- 
klachten 

 
Lisón et al. 
 (2018)17  

 
4 
weken 

 
RCT 
PEDro score: 7 

 
Totaal 40 
volwassenen 
met chronische 
aspecifieke lage 
rugklachten. 
 
IG 
Leeftijd: 49.1 
(11,5) 
Vrouw: 60% 
 
CG  
Leeftijd: 50.6 
(13,0)  
Vrouw: 40% 
 

 
De IG droeg 
minimaal 6 
uur per dag 
schoenen met 
een instabiele 
schoenzool 
(MBT). 

 
De CG liep 
op 
reguliere 
schoenen. 

 
Mate van 
beperkingen 
(RMDQ)  
 
 

 
Vergelijking tussen 
beide groepen: 
een significante 
afname bij de IG in 
vergelijking met de 
CG. 
  
RDMQ IG: 5 
(95%BI= -8,4 tot 
1,6) 
 

 
Het lopen op 
schoenen met een 
instabiele 
schoenzool leidt 
tot een afname in 
beperkingen bij 
patiënten met 
chronische lage 
rugklachten. 

  
Vieira et 
al. 
(2015)18 

 
4 
weken 

 
RCT 
PEDro score: 6 

 
Totaal  20 
werkende 
verpleegkundige
n met lage 
rugpijn. 
 
IG 
Leeftijd: 31 (5) 
Vrouw: 100% 
 
CG 
Leeftijd: 34 (6) 
Vrouw: 100% 
 

 
De IG droeg 
minimaal 36 
uur per week, 
tijdens werk, 
schoenen met 
een instabiele 
schoenzool 
(Therashoe)  

 
De CG liep 
op 
reguliere 
schoenen. 

 
Pijnscore (VAS) 
 
Mate van 
beperking 
(OLBPDQ)  
 
 

 
De IG behaalde een 
significant lagere 
score op de VAS en 
OLBPDQ. 
 
MD VAS (≥- 3,1, p 
<0,001))  
MD OLBPDQ (-
14,1%, p<0,020)  
 
Bij de CG was geen 
significant verschil 
te zien in de score 
op deze meet- 
instrumenten. 

 
Het dragen van 
schoenen met een 
instabiele 
schoenzool leidt 
tot een afname 
van pijn en 
beperking bij 
verpleegkundigen
. 

    
RCT 
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Armand et 
al. 
(2014)12  

6 
weken 

PEDro score: 5 Totaal 40 
volwassenen, 
werkend in de 
zorg, met 
aspecifieke 
chronische lage 
rugklachten. 
 
IG 
Leeftijd: 44,5 
(7,9) 
Vrouw: 95% 
 
CG 
Leeftijd: 46,8 
(8,8) 
Vrouw: 85% 

De IG droeg 
minimaal 6 
uur per dag, 
tijdens werk,  
schoenen met 
een instabiele 
schoenzool. 
(MBT)  

De CG 
droeg 
conven-
tionele 
sportschoe
nen 
(Adidas 
Bigroar) 

Pijnscore (VAS), 
gemeten in het 
lab op blote 
voeten, in het 
lab op 
schoenen, 
genoteerd door 
participanten in 
een logboek en 
gemiddeld over 
de laatste 24 
uur van het 
onderzoek. 
 
Mate van 
beperking 
(RMDQ) 
 
Kwaliteit van 
leven (EQ-VAS) 
 
Mate van 
tevredenheid 
van de patiënt 
(%) 
 

De IG toonde een 
significant grotere 
afname van pijn in 
vergelijking met de 
CG (P< 0,05). 
Alleen het verschil 
in pijnscore 
gedurende de 
laatste 24 uur was 
niet significant 
tussen de twee 
groepen (P = 
0,199). 
 
De mate van 
tevredenheid was 
hoger in de IG dan 
in de CG (79 resp. 
25%) 
 
Er is geen 
significant verschil 
op de RMDQ en EQ-
VAS tussen beide 
groepen. 
 

Het lopen op 
schoenen met een 
zacht elastische 
schoenzool leidt 
tot een afname 
van pijn bij 
patiënten met 
chronische lage 
rugklachten.  
 
Daarnaast leidt 
het tot een grote 
mate van 
tevredenheid bij 
de dragers. 
 
Het dragen van 
deze schoenen 
heeft geen 
significant effect 
op de mate van 
beperking en 
kwaliteit van 
leven. 
 

  
MacRae et 
al. 
(2013)19 

 
1 jaar 

 
RCT 
PEDro score: 6 

 
Totaal 105 
volwassenen 
met chronische 
lage 
rugklachten. 
 
IG 
Leeftijd: 43,1 
(12,1) 
Vrouw: 65% 
 
CG 
Leeftijd: 43 

 
De IG droeg 
minimaal 2 
uur per dag 
schoenen met 
een instabiele 
schoenzool 
(Rocker 
shoes). 
Daarnaast 
volgden zij 4 
weken lang, 1 
dag per week 
een oefen- 
programma 

 
De CG 
droeg 
platte 
schoenen.  
Daarnaast 
volgden zij 
4 weken 
lang, 1 dag 
per week 
een oefen- 
programm
a waarbij 
zij de 
platte 

 
Mate van 
beperking 
(RMDQ) 
Pijn (NRS) 
Kwaliteit van 
leven (EQ-5D-
3L) 
 

 
Zowel de IG als de 
CG toonden een 
afname op de 
RMDQ. 
RMDQ IG: -3.1 
(95% BI -4.5 tot -
1.6) 
RMDQ CG: -4.4 
(95%BI = -5.8 tot -
3.1) 
 
Zowel IG als de CG 
toonden een 
afnamen op de NRS 

 
Schoenen met 
een instabiele 
schoenzool lijken 
niet voordeliger 
dan schoenen met 
een platte 
schoenzool op het 
gebied van pijn 
en beperking bij 
patiënten met 
chronische lage 
rugklachten. 
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(12,1) 
Vrouw: 65% 

waarbij zij de 
schoenen 
droegen. 

schoenen 
droegen. 

(P<0,01) 
 
NRS IG: -2.3 (SD 
2,8) 
NRS CG: -2.7 (SD 
2,7)  
 
Mensen die 
aangaven pijn te 
hebben tijdens 
staan en lopen bij 
aanvang, hadden 
een grotere afname 
op de RMDQ in de 
CG dan de IG. 
IG:- 2.0 (95%BI -
3.6 to -0.4) 
CG: -4.4 (95%BI -
6.0 to -2.8) 
P = 0.04 
 
Zowel IG als CG 
toonden geen 
significante 
verschillen op de 
score van de EQ-
5D-3L. 
 
De verschillen 
tussen beiden 
groepen zijn op 
geen van de 
meetinstrumenten 
significant. 
 

Het dragen van 
platte schoenen 
lijkt voordeliger 
bij patiënten die 
aangeven een 
toename van pijn 
te ervaren bij 
staan en lopen. 

  
Nigg et al. 
(2009)20  

 
6 
weken 

 
RCT 
PEDro score: 5 

 
Totaal 38 
golfers met 
aspecifieke lage 
rugpijn. 
 

 
De IG droeg 
sandalen met 
een instabiele 
schoenzool 
(MBT). Deze 

 
De CG 
droeg hun 
normale 
golf-
schoenen. 

 
Pijn (VAS) 
 
Balans (timer) 
 

 
Vergelijking tussen 
beide groepen: de 
gemeten VAS-score 
(in het laboratorium 
en genoteerd in het 

 
Het dragen van 
sandalen met een 
instabiele 
schoenzool, leidt 
tot afname van 
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IG 
Leeftijd: 51,1  
Vrouw: 0% 
 
CG 
Leeftijd: 48,8 
Vrouw: 0% 

droegen zij 
gedurende 90 
minuten per 
week tijdens 
het oefenen 
van slagen. 

logboek) is bij de 
IG significant lager 
in vergelijking met 
de scores van de 
CG na 6 weken. 
 
Lab: 
IG: -17,5/100mm. 
CG: -3,6/100mm 
 
Verschil tussen 
beiden groepen: 
(t = - 2.020, P = 
0.05) 
 
Logboek: 
IG: -10,7/100mm 
CG: +2,6/100mm 
 
Verschil tussen 
beiden groepen: 
(t= -2.337, P = 
0.03) 
 
Er is geen 
significant verschil 
in de gemeten 
statische en 
dynamische balans 
tussen beiden 
groepen. 
 

pijn bij golfers 
(zonder de 
resultaten bij het 
golven te 
beïnvloeden) 

 
Knie- 
klachten 

 
Nigg et al. 
(2006)21 

 
12 
weken 

 
RCT 
PEDro score: 6 

 
Totaal 123 
personen met 
knieartrose. 
 
IG 
Leeftijd: 57,9 
Vrouw: 54% 
 

 
De IG liep op 
schoenen met 
een zacht 
elastische 
schoenzool 
(MBT). 

 
De CG liep 
op een 
reguliere, 
goede 
wandel-
schoen.  

 
Pijn tijdens 
lopen en 
traplopen 
(WOMAC) 
 
Balans (timer) 
 

 
Geen significant 
verschil tussen 
beiden groepen in 
de pijnscore tijdens 
lopen, traplopen en 
de totale pijnscore 
na 12 weken. 
 

 
Zowel het dragen 
van goede 
wandelschoenen 
als het dragen 
van de MBT-
schoenen 
verminderd de 
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CG 
Leeftijd: 57,4 
Vrouw: 54% 

(t = -0.25, P = 
0.8). 
 
Pijnscore tijdens 
lopen, traplopen en 
de totale score was 
bij beiden groepen 
significant 
afgenomen na 12 
weken. 
 
Totaal: 
IG: -42/500 
CG: - 46.2/500 
 
De IG toonde een 
significante 
verbetering in 
balans na 12 
weken, de CG niet. 
 
IG: +7.4 s (95%BI: 
2.11 tot 12.69) 
CG: +1.2 s 
(95%BI: +3.4, 
5.75) 
 
Het verschil tussen 
beiden groepen was 
niet significant (t = 
-1.79, 
p = 0.076) 
 

pijn bij patiënten 
met knieartrose. 
Het dragen van 
de MBT-schoenen 
leidt tot een 
verbeterde balans 
na 12 weken. 

 
Voet- 
klachten 

 
Menz et al. 
(2016)22 

 
12 
weken  
 
 

 
RCT  
Pedro score: 8 

 
Totaal 98 
mensen met 
MTP-1 Osteo 
artritis (OA)  
 
 IG 

 
De IG droeg  
schoenen met 
een zacht 
elastische 
schoenzool  
(MBT) 

 
De CG 
(tweede 
interventie
groep) 
droeg 
gefabriceer
de 

 
Primaire 
uitkomstmaat: 
Pijn (Domein 
pijn van FHSQ)  
 
Secundaire 
uitkomstmaat:  

 
Primaire uitkomst:  
Beide groepen 
vertoonden een 
toename van de 
FHSQ-pijn 
domeinscore, 17 

 
Zowel het dragen 
van voetorthesen 
als de rockersole 
schoen, is 
effectief om 
voetpijn te 
verminderen bij 
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Leeftijd: 56,5 
Vrouw: 60,9% 
  
CG 
Leeftijd: 57,1 
 Vrouw: 55,8% 

voetorthes
en 

Functie 
(functiedomein 
van de FHSQ) 
Pijn, stijfheid en 
mate van 
beperking (FFI) 
 
Ernst van pijn 
en stijfheid van 
MTP1 gewricht 
(schaal van 0-
100) 
 
Fysieke en 
mentale 
gesteldheid (SF-
12) 
 
Totale fysieke 
activiteit (uren 
per week) 
 

punten in de CG en 
22 punten in de IG.       
 
Er was geen 
significant verschil 
tussen beide 
groepen. 
 
MD: 2,05 (95%BI  - 
3.61 tot 7.71)  
P= 0.477 
 
Secundaire 
uitkomsten: 
Bij geen enkele 
uitkomstmaat was 
een verschil 
aantoonbaar tussen 
de groepen.  
 
Wél was de 
perceptie van 
algemene 
verbetering aan het 
einde van het 
onderzoek lager bij 
de rocker sole 
groep dan de 
voetorthesen 
groep. 
 

mensen met MTP-
1 
gewrichtsartrose 
(OA). 
 
Voetorthesen 
krijgen wellicht de 
voorkeur als 
interventie bij 
MTP-1 
gewrichtsartrose 
(OA) kijkend naar 
de hogere 
therapietrouw en 
verminderde 
hoeveelheid 
bijwerkingen ten 
opzichte van de 
rockersole 
schoenen. 

  
Bagherzad
eh Cham 
et al. 
(2014)23 

 
30 
dagen 
 
 

 
Patiënten serie 
 

 
Totaal van 17 
patiënten met 
Reumatoïde 
Artritis (RA) van 
1 jaar of langer 
met een 
ziekteactiviteit 
DAS28 score 

 
De 
deelnemers 
droegen 
schoenen met 
een zacht 
elastische 
schoenzool 
(heel-to-toe 
rockershoes)  

 
X  

 
Pijn, invaliditeit 
en beperking in 
activiteiten (drie 
domeinen van 
de FFI)  
 
Pijn in de voet 
werd 
onderverdeeld 

 
Met het gebruik van 
de rocker soles zijn 
de scores op alle 3 
domeinen van de 
FFI afgenomen. 
 
De groep met pijn 
in de voorvoet 
vertoonde een 

 
Het dragen van 
de rocker-schoen 
kan pijn, 
invaliditeit en 
activiteit 
beperking 
verminderen bij 
patiënten met 



 

46 
 

<2,6 en voet en 
enkel pijn. 
 
Leeftijd: 47,16 
Vrouw: 100% 

 
 

in voorvoet, 
achterkant en 
enkelpijn.  
 

significante afname 
(P <0,001) van de 
score op de 
domeinen pijn, 
invaliditeit, 
activiteit beperking 
en de totale score 
van de FFI. 
 
De groep met pijn 
aan de achterkant 
van de voet en 
enkelpijn 
vertoonden een 
significante afname 
(P <0,05) van de 
score op de 
domeinen pijn, 
activiteit beperking 
en de totaalscore 
op de FFI. 
Er was geen 
significante (P > 
0.05) afname van 
de score op het 
domein invaliditeit 
van de FFI. 
 

reumatoïde 
voetpijn.  
Alle 
proefpersonen 
rapporteerden 
verbeterde 
comfortniveaus. 

 
 
Overzicht van belangrijkste bevindingen uit de gevonden studies. IG = interventiegroep, CG = controlegroep, SD = standaarddeviatie, RCT = Randomised 
Clinical Trial, MBT = Masai Barefoot Technology, RMDQ = Roland Moris Disability Questionnaire, 95%BI = 95% betrouwbaarheidsinterval, MD = Mean 
Difference, VAS = Visual Analogue Scale, OLBPDQ = Oswestery Low Back Pain Disability Questionnaire, EQ-VAS = EuroQol Visual Analogue Scale, EQ-5D-3L = 
three-level EuroQol five-dimensional questionnaire, WOMAC = Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index, SF-12 = 12-Item Short Form 
Health Survey, FHSQ = The Foot Health Status Questionnaire, FFI = Foot Function Index.
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Voorwoord 
Uit recent onderzoek blijkt dat het lopen op de kyBoot over het algemeen een positieve verandering 
met zich meebrengt bij kyBoot-gebruikers, zowel op lichamelijk als functioneel gebied.1 Echter zijn 
deze schoenen nog niet heel bekend en wordt de effectiviteit ervan nog in twijfel getrokken.  
Meer onderzoek naar de ervaring bij cliënten met verschillende klachten is nodig. Om dit te 
verwezenlijken is een pakket samengesteld wat als opstap kan dienen voor het uitvoeren van een 
toekomstig wetenschappelijk gericht onderzoek naar de kyBoot.  
Het dataverzamelingssysteem is bestemd voor de verkoper van de kyBoot, wie tevens opdrachtgever 
was van het ervaringsonderzoek dat recent is uitgevoerd.1 Daarnaast is hij fysiotherapeut en 
geïnteresseerd in de mogelijke meerwaarde van het gebruik van de kyBoot binnen de fysiotherapie.  
Dit dataverzamelingssysteem is handig in gebruik, functioneel voor de verkoper en heeft een 
meerwaarde voor toekomstige onderzoekers naar gebruik van kyBoot.  
 
 

1. Productomschrijving 
Het dataverzamelingssysteem bestaat onder andere uit een kort informatief overzicht van resultaten 
uit een recent onderzoek omtrent de ervaring van het lopen op de kyBoot.1  Daarnaast bevat het een 
administratief gedeelte dat bestaat uit een vragenlijst met daarin verschillende meetinstrumenten, om 
gemakkelijk en overzichtelijk gegevens te kunnen verzamelen van de kybun gebruikers. Op die 
manier wordt het uitvoeren van toekomstig onderzoek vereenvoudigd en ontstaat een overzichtelijk 
klantenbestand voor Kybun Solutions. 
 

1.1. Informatief 
Het dataverzamelingssysteem bevat een overzicht van cliëntervaringen van kyBoot-gebruikers (met 
verschillende lichamelijke klachten) op verschillende deelgebieden. Aan de hand van deze ervaringen 
kan de verkoper informatie en advies geven bij de verkoop van de kyBoot.  
 

1.2. Administratief 
Het administratieve gedeelte bestaat uit een vragenlijst die digitaal wordt afgenomen via Google 
Forms.2 Dit systeem heeft een functie waarin de ingevulde gegevens niet door anderen dan de 
verkoper kunnen worden ingezien. Daarnaast kunnen de ingevulde gegevens vanuit Google Forms 
gemakkelijk naar Excel geëxporteerd worden, waardoor een overzichtelijk databestand wordt 
gecreëerd.  
Voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst is een vraag opgenomen om de privacy te 
waarborgen. Er wordt toestemming gevraagd aan de cliënt om persoonlijke gegevens op te nemen in 
het databestand. Daarnaast wordt toestemming gevraagd om eventueel op een later moment 
benaderd te worden voor verder onderzoek naar gebruik van de kyBoot.  
Verder wordt door middel van de vragenlijst een aantal persoonlijke gegevens (onder andere naam, 
geboortejaar, telefoonnummer) verzameld. Daarnaast zijn er twee meetinstrumenten opgenomen in 
deze vragenlijst: de Numeric Pain Rating Scale (NPRS) en de Patiënt Specifieke Klachten (PSK).4 5 
Tevens wordt naar een score gevraagd met betrekking tot de kwaliteit van leven.6 Deze schaal loopt 
van 0-10. Op die manier wordt er een inschatting gemaakt van het welzijn van de cliënt. 
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2. Informatief gedeelte: Advies voor verkoper 
 
Het is wenselijk dat de verkoper goed voor ogen krijgt om wat voor lichamelijke klacht het gaat bij de 
betreffende cliënt. Dit is noodzakelijk, omdat het advies dat hij/zij de cliënt geeft met betrekking tot 
de schoenen hiervan afhankelijk is.  
 
Vervolgens worden de bevindingen uit het recent gedane onderzoek met de cliënt gedeeld.1 Deze 
bevindingen zijn samengevat in Tabel 1.  
 
Tabel 1: Cliëntervaringen op verschillende deelgebieden* 

Ervaringen op lichamelijk 
gebied 

Pijnreductie, minder vermoeidheid, rechtere houding en toename van de 
algemene belastbaarheid.  

Ervaringen in dagelijkse 
activiteiten  

Algemene dagelijkse activiteiten worden langer volgehouden, zoals: lopen, 
staan, huishoudelijke taken (koken en strijken) en bezoeken van 
concerten/festivals. Fietsen wordt echter als minder prettig ervaren. 

Ervaringen met betrekking 
tot kwaliteit van leven 

Merendeel (78,5%) van de cliënten is van mening dat de kyBoot positief 
bijdraagt aan de ervaren kwaliteit van leven.  

 
In deze tabel zijn cliëntervaringen van kyBoot-gebruikers op verschillende deelgebieden weergegeven. Deze tabel 
kan gebruikt worden bij het verstrekken van informatie aan cliënten.  
 
*Deze algemene ervaringen zijn uit recent onderzoek1 gebleken maar kunnen per persoon verschillen. De verkoper 
dient dit te vermelden bij de verkoop van de schoenen. Er is verder onderzoek nodig naar het lopen op de kyBoot.  
 
Na informatieverstrekking geeft de verkoper aan dat het voor Kybun Solutions wenselijk is om een 
aantal gegevens van de cliënt te verzamelen. De verkoper legt uit dat er gebruik wordt gemaakt van 
een online vragenlijst om dit te bewerkstelligen. Het is wenselijk dat de verkoper voorafgaand aan het 
invullen van de vragenlijst, de cliënt wijst op het stuk over privacy dat in de lijst is opgenomen.  
De vragenlijst kan zowel ter plaatse worden ingevuld als thuis. Het invullen van de vragenlijst ter 
plaatse geniet de voorkeur, bij eventuele vragen is de verkoper aanwezig om hulp te bieden.  
 
De verkoper legt uit dat de vragen betreffende pijnscore, score in dagelijkse activiteiten en kwaliteit 
van leven herhaald worden op vaste meetmomenten. Op deze manier ontstaat een overzicht van de  
scores op de dag van aanschaf, na drie maanden en na een jaar. De cliënt ontvangt te zijner tijd een 
e-mail met daarin een link naar de vragenlijst in Google Forms.  
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3. Administratief gedeelte: Vragenlijst en evaluatieformulier 
3.1. Vragenlijst 
 
Klik hier om de pilot vragenlijst te openen 
 
Introductie 
Door middel van deze vragenlijst worden basisgegevens van de kyBoot-gebruikers in kaart gebracht. 
Het gaat hierbij om gegevens, die een beeld zullen geven van de cliëntenpopulatie van Kybun 
Solutions. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor verkopers van Kybun Solutions en worden 
enkel gebruikt wanneer zij contact zoeken met u als kybun-gebruiker.  
Daarnaast bevat de vragenlijst drie vragen over uw welzijn, zodat een eventuele relatie tussen het 
gebruik van de kyBoot en uw gezondheid kan worden gevonden. Dezelfde drie vragen zullen ter 
evaluatie op latere momenten (over enkele maanden) aan u gesteld worden, u wordt hier tijdig over 
geïnformeerd. Dit is waardevolle informatie voor Kybun Solutions en zou eventueel gebruikt kunnen 
worden bij vervolgonderzoek naar de kyBoot.  
 
Toestemming  
Voor het gebruik van uw gegevens en verdere informatie, hebben wij uiteraard uw toestemming nodig 
in verband met de privacy. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat uw gegevens verwerkt zullen 
worden in een klantenbestand. Hierdoor krijgt Kybun Solutions een goed overzicht van de kyBoot-
gebruikers. Uw gegevens zullen niet voor andere doeleinden, zoals het ontvangen van een nieuwsbrief 
of reclame, gebruikt worden. 
Indien u aangeeft dat uw gegevens gebruikt mogen worden voor toekomstig onderzoek, zullen uw 
gegevens volledig anoniem verwerkt worden en alleen voor onderzoeksdoeleinden gebruikt worden. U 
wordt te zijner tijd geïnformeerd mocht toekomstig onderzoek starten.  

 
• Ik ga ermee akkoord dat mijn gegevens verwerkt worden in een klantenbestand van Kybun 

Solutions. 
Ja/ Nee. 

• Ik ga ermee akkoord benaderd te worden voor toekomstig onderzoek, mijn gegevens mogen 
hiervoor gebruikt worden.  
Ja/ Nee. 

 
Basisgegevens 
Datum van aanschaf 
…………………………………… 
Naam  
…………………………………… 
 
Achternaam 
…………………………………… 
 
Geslacht 
M/V/Anders 
 
E-mailadres 
………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer 
…………………………………… 
 

https://goo.gl/forms/SAMRRQNhjhdGxRLE3
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Woonplaats 
…………………………………… 
 
Geboortedatum (dd/mm/jjjj) 
…………………………………… 
 
 
Hoofdklacht/reden van aanschaf 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Beginmeting 
Pijn 
Pijn is een lichamelijke klacht die van grote invloed kan zijn op het functioneren in het dagelijks leven.  
 
In welke mate ervaart u pijn op dit moment (in relatie tot de lichamelijke klacht)?  
Geef een score op een schaal van 0-10, waarbij geldt: 0 = geen pijn en 10 = ondraaglijke pijn. 
  
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Dagelijks leven (ADL) 
Uw lichamelijke klacht kan invloed hebben op activiteiten die u dagelijks uitvoert. Dit kunnen 
activiteiten zijn in huis, op werk of tijdens hobby- en sport gerelateerde bezigheden. Indien u geen 
moeite heeft in het dagelijkse leven, kunt u deze vragen overslaan. 
 
Vul hier de activiteit in waar u het meest moeite mee heeft. Kies een activiteit die voor u belangrijk is. 
……………………………………… 
 
In hoeverre bent u nu in staat uw dagelijkse activiteiten uit te voeren?  
Geef een score op een schaal van 0-10 voor de betreffende activiteit, waarbij geldt: 0 = geen enkele 
moeite (probleemloos) en 10 = onuitvoerbaar. 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Kwaliteit van leven 
Kwaliteit van leven is een subjectief begrip. Om antwoord te kunnen geven op onderstaande vraag, 
kunt u denken aan de mate van ervaren beperkingen in het dagelijks leven. Het kan betrekking 
hebben op lichamelijke klachten, het uitvoeren van bepaalde activiteiten en/of belemmeringen in 
werk, hobby of sport en de sociale contacten die daarbij horen.  
 
Welk cijfer geeft u uw kwaliteit van leven, gerelateerd aan uw gezondheid, op dit moment? 
Geef een score op een schaal van 0-10, waarbij geldt: 0 = lage kwaliteit van leven en 10 = 
uitstekende kwaliteit van leven. 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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3.2. Evaluatieformulier 
 
Klik hier om het pilot evaluatieformulier te openen 
 
Introductie 
Naar aanleiding van uw aanschaf van de kyBoot drie maanden geleden, willen wij u vragen om dit 
evaluatieformulier in te vullen. Het gaat hierbij om drie vragen over uw welzijn, zodat een eventuele 
relatie tussen het gebruik van de kyBoot en uw gezondheid kan worden gemeten. Deze drie vragen 
heeft u drie maanden geleden ook ingevuld.  
 
 
Basisgegevens 
Om de evaluatiescores te koppelen aan de juiste cliënt willen wij u vragen om enkele basisgegevens in 
te vullen.  
 
Datum van aanschaf 
…………………………………… 
 
Voornaam  
…………………………………… 
 
Achternaam 
…………………………………… 
 
 
Evaluatie 
Pijn 
Pijn is een lichamelijke klacht die van grote invloed kan zijn op het functioneren in het dagelijks leven. 
 
In welke mate ervaart u op dit moment (in relatie tot de lichamelijke klacht)? 
Geef een score op een schaal van 0-10, waarbij geldt: 0 = geen pijn en 10 = ondraaglijke pijn. 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Dagelijks leven (ADL) 
Uw lichamelijke klacht kan invloed hebben op activiteiten die u dagelijks uitvoert. Dit kunnen 
activiteiten zijn in huis, op werk of tijdens hobby- en sport gerelateerde bezigheden. Indien u geen 
moeite heeft/had in het dagelijkse leven, kunt u deze vragen overslaan. 
 
Vul hier de activiteit in waar u het meest moeite mee heeft/had.  
Vul dezelfde activiteit in als drie maanden geleden. 
……………………………………… 
 
In hoeverre bent u nu in staat uw dagelijkse activiteiten uit te voeren?  
Geef een score op een schaal van 0-10 voor de betreffende activiteit, waarbij geldt: 0 = geen enkele 
moeite (probleemloos) en 10 = onuitvoerbaar. 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Kwaliteit van leven 

https://goo.gl/forms/Nw2lNgKl9va0gdM82
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Kwaliteit van leven is een subjectief begrip. Om antwoord te kunnen geven op onderstaande vraag, 
kunt u denken aan de mate van ervaren beperkingen in het dagelijks leven. Het kan betrekking 
hebben op lichamelijke klachten, het uitvoeren van bepaalde activiteiten en/of belemmeringen in 
werk, hobby of sport en de sociale contacten die daarbij horen.  
 
Welk cijfer geeft u uw kwaliteit van leven, gerelateerd aan uw gezondheid, op dit moment? 
Geef een score op een schaal van 0-10, waarbij geldt: 0 = lage kwaliteit van leven en 10 = 
uitstekende kwaliteit van leven. 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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4. Verantwoording en toelichting 
 

4.1. Innovatief 
Er is tot nu toe gering onderzoek gedaan naar de ervaring met het lopen op schoenen met een zacht 
elastische zool. Deze praktijkgerichte bijdrage maakt het mogelijk een overzicht te creëren waarin 
gegevens van kyBoot-gebruikers worden verzameld en duidelijk worden weergegeven.  
Een dergelijk overzicht was tot op heden niet aanwezig, wat deze praktijkgerichte bijdrage innovatief 
maakt. Doordat er (fysiotherapeutische) meetinstrumenten zijn opgenomen in de vragenlijst, is 
evaluatie mogelijk en waar nodig kan fysiotherapeutisch handelen hierop aangepast en mee 
onderbouwd worden.  
 

4.2. Kwaliteitsverbetering 
Dit dataverzamelingssysteem draagt bij aan kwaliteitsverbetering van toekomstig wetenschappelijk 
onderzoek naar het lopen op de kyBoot. Doordat er verschillende meetinstrumenten in de vragenlijst 
zijn opgenomen, is in één oogopslag te zien hoe de voortgang verloopt op gebied van ervaren pijn en 
ervaringen in het dagelijks leven. Deze metingen worden op verschillende momenten herhaald. 
Hierdoor hoeft bij toekomstig onderzoek de data niet retrospectief verzameld te worden. Dit draagt bij 
aan de betrouwbaarheid van het onderzoek.7  
Omdat demografische gegevens van kyBoot-gebruikers overzichtelijk in kaart zijn gebracht, hoeven 
deze gegevens niet meer uitgevraagd te worden als vervolgonderzoek in de toekomst plaatsvindt. 
Bovendien is in de vragenlijst een vraag opgenomen waarin de cliënt toestemming kan geven om 
benaderd te worden voor toekomstig onderzoek naar de kyBoot. Hierdoor kan onderscheid gemaakt 
worden tussen potentiële participanten voor vervolgonderzoek en deelnemers die niet opnieuw 
benaderd willen worden. Het dataverzamelingssysteem bevat dan twee overzichten: een 
geanonimiseerd databestand voor toekomstig onderzoek (met alleen basisgegevens en scores) en een 
cliëntenbestand inclusief namen voor Kybun Solutions. Op deze manier wordt participanten werving 
vereenvoudigd en wordt overzicht behouden. Beiden verbeteringen leiden tot tijdsbesparing. 
Door het noteren van de lichamelijke klacht bij aanschaf, kan een meer selectieve groep cliënten 
benaderd worden voor vervolgonderzoek. Dit zorgt ervoor dat toekomstig onderzoek zich op meer 
specifieke cliëntgroepen kan richten.  
Tot slot maakt het dataverzamelingssysteem het mogelijk de voortgang van kyBoot-gebruikers te 
monitoren. Dit stelt de verkoper in staat in te spelen op eventuele veranderingen in de ervaren 
klachten van de cliënt. Hierop kan hij/zij het handelen aanpassen, wat de kwaliteit van zijn diensten 
verbetert. Door de fysiotherapeutische meetinstrumenten die zijn opgenomen in de vragenlijst, is het 
ook mogelijk de fysiotherapeut inzicht te geven in de verandering van de gezondheidstoestand van de 
cliënt, waardoor de kwaliteit van geleverde de zorg eveneens verbeterd kan worden.  
 

4.3. Meerwaarde fysiotherapie 
Reeds gedaan onderzoek, naar het effect van zacht elastische schoenzolen (soortgelijk aan de kyBoot) 
op het menselijk lichaam, heeft aangetoond dat er biomechanische veranderingen plaatsvinden in 
verschillende delen van het lichaam.8 Dit nodigt uit voor vervolgonderzoek naar de meerwaarde van 
deze veranderingen op het gebied van ervaringen. Het reeds uitgevoerde ervaringsonderzoek bij 
kyBoot-gebruikers is een eerste opzet hiervan. Dit heeft positieve bevindingen opgeleverd.1 Verder 
onderzoek is nodig om de effecten van de kyBoot op ervaringen in het dagelijks leven beter in kaart te 
brengen, wellicht bij specifieke populaties en met het gebruik van controle- en interventie groepen. 
Door de verschillende bovenstaande aanbevelingen zal de kwaliteit van toekomstig onderzoek sterk 
toenemen. Hoe beter de kwaliteit van het onderzoek, hoe betrouwbaarder de uitkomst. Onderzoek 
van hogere kwaliteit kan wellicht bijdragen aan de toepasbaarheid van de kyBoot in de fysiotherapie. 
Wanneer effectiviteit en gezondheidswelzijn dankzij de kyBoot wordt aangetoond, kan dit op lange 
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termijn zorgen voor zorgkostenbesparing (bijvoorbeeld minder gebruik van fysiotherapie). Allicht 
worden de schoenen op die manier een interessant product voor zorgverzekeraars.  
 

4.4. Realistisch  
Het dataverzamelingssysteem is overzichtelijk en de bijbehorende vragenlijst is kort, waardoor het 
invullen op een eenvoudige en efficiënte wijze verloopt. Het uitvragen en verwerken van de gegevens 
kost weinig tijd. Data kan via Google Forms makkelijk opgevraagd worden en effectief worden benut.  
Bij het opstellen van de vragenlijst is rekening gehouden met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG).9, 10 Cliënten worden voor aanvang van het invullen van de vragenlijst 
geïnformeerd en er wordt vrijelijk en specifiek toestemming gevraagd voor gegevensverwerking. 
Daarnaast voorziet Google in een standaard Data Protection Act (DPA) waar alle gebruikers van haar 
clouddiensten automatisch onder vallen.11 Hierdoor wordt aan de eis om een verwerkersovereenkomst 
met de verwerker van de gegevens af te sluiten, voldaan.  
De vragenlijst en bijbehorende adviezen voor de verkoper zijn reeds in deze praktijkgerichte bijdrage 
opgenomen en afgestemd met de opdrachtgever, waardoor de implementatie van het 
dataverzamelingssysteem in gang kan worden gezet. 
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