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Voorwoord 

Bij het afronden van een omvangrijk onderzoek als dit willen we graag een aantal mensen bedanken. 

Ten eerste willen we alle zorggebruikers en de betrokken mensen uit hun netwerk bedanken. De 

inschaling met de instrumenten was niet altijd even evident, gezien mensen met hun eigen 

mogelijkheden en beperkingen geconfronteerd werden en deze open en bloot met een professional 

moesten bespreken. Het is bewonderenswaardig dat ze desondanks toch deelnamen aan dit 

onderzoek. Zonder hun vrijwillige medewerking had dit onderzoek, noch het onderzoek van het 

VAPH, kunnen plaatsvinden. 

Vervolgens ook dank aan alle deelnemende voorzieningen. Dank aan zowel de directies als de 

personeelsleden op de werkvloer. De tijdsinvestering die met dit onderzoek gepaard ging, is niet te 

onderschatten. Het verzamelen en doorgeven van de grote hoeveelheden informatie kon dankzij de 

inspanningen van deze mensen vlot verlopen. Bijzondere dank aan de inschalers per voorziening. Zij 

werden soms gebombardeerd met e-mails. Toch kregen we er steeds snel en accuraat antwoord op! 

Uiteraard bedanken we expliciet de initiatiefnemende voorzieningen, die vanaf de eerste dag mee 

aan de kar van dit onderzoek hebben getrokken. De Kade vzw, Provincialaat Broeders van Liefde vzw, 

Emmaüs vzw, vzw Dominiek Savio instituut en vzw Stijn zijn stuk voor stuk voorzieningen die goed 

begrepen hebben wat sociaal ondernemerschap betekent: het opnemen van een voortrekkersrol en 

het zelf proberen antwoord te bieden op moeilijke vragen als het nodig is. Bijzondere dank aan de 

leden van de stuurgroep die werd opgericht voor dit onderzoek: Bart Sabbe, Mariska De Roo, Paul 

Bulckaert, Els Ronsse, Katrien Debreuck, Noël de Rycke, Walter Bosmans en Paul Caes. Bedankt voor 

de constructieve feedback, het meedenken, het doorspelen van belangrijke informatie, het delen van 

jarenlange ervaringen, en uiteraard ook voor de fijne babbels! 

Ook bedanken we het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) voor de 

samenwerking. Dit onderzoek kon fungeren als een parallelonderzoek van het onderzoek 

zorgzwaarte van het VAPH waarbij onderzoeksgegevens en ervaringen tussen de initiatiefnemende 

voorzieningen en het VAPH werden uitgewisseld. Het afstemmen van beide onderzoeken en de 

ruimte binnen het samenwerkingsverband voor een kritisch wetenschappelijke kijk op elkaars 

onderzoek, kwam de kwaliteit van beide onderzoeken zeker ten goede. We hopen dat in de 

toekomst dergelijke samenwerkingsverbanden mogelijk blijven. Bedankt aan Sofie Heymans en 

Catherine Molleman voor de geleverde inspanningen en de gewaardeerde inbreng tijdens de 

vergaderingen van de stuurgroep en daarbuiten per e-mail of telefoon. 
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We houden er ook aan de directie van vzw Stijn te bedanken. Paul, aan jouw sterke visie, zin voor 

initiatief en efficiënte aanpak bij problemen of knelpunten, kunnen we enkel een groot voorbeeld 

nemen. Zonder de aanzet die jij gaf en de inhoudelijke en praktische begeleiding onderweg, had dit 

onderzoek niet plaatsgevonden. 

Een omvangrijk onderzoek als dit als onderzoeker niet alleen moeten dragen is van onschatbare 

waarde. Werkbelasting kunnen delen, statistische methodes kunnen bediscussiëren, inhoudelijke 

visies kunnen vergelijken, af en toe eens goed kunnen zeuren en ventileren is cruciaal voor een goed 

resultaat. We vormen een goed team al zeggen we het zelf en kunnen goed op elkaar rekenen. 

Daarom bedanken we ook graag elkaar! 

 

Ben Schouten en Leen Vanermen  
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1 Inleiding 

Tot op de dag van vandaag is de zorg, op enkele uitzonderingen na, gefinancierd via een systeem van 

erkenningen. Dit wil zeggen dat een voorziening een erkenning krijgt voor een bepaald aantal 

plaatsen van een bepaalde zorgvorm. De financieringsbedragen per zorgvorm liggen vast en zijn voor 

alle mensen binnen die bepaalde zorgvorm gelijk.  

In contrast hiermee staat dat de zorgbehoeftes van de zorggebruikers binnen een bepaalde zorgvorm 

heel divers kunnen zijn. Binnen een nursingtehuis bijvoorbeeld, kan een persoon worden opgenomen 

met een ernstig verstandelijke handicap, maar zonder bijkomende problemen, maar tegelijk ook 

mensen met een diep verstandelijke handicap in combinatie met een ernstige medische of 

gedragsmatige problematiek. 

Wat blijkt uit de praktijk, is dat voorzieningsgebonden financiering voor een pervers kan effect 

zorgen. Mensen met de zwaarste ondersteuningsnoden blijven op de wachtlijst staan. Voorzieningen 

moeten immers mensen met een hoge zorgzwaarte ondersteunen met hetzelfde budget als mensen 

met een lagere zorgzwaarte. Wachtlijsten staan dan ook vol met mensen die binnen een bepaalde 

zorgvorm de zwaarste groep vormen. 

Een bijkomend nadeel aan het systeem van voorzieningsgebonden financiering is dat wanneer de 

zorggebruiker niet tevreden is van het aanbod van een specifieke voorziening, hij2 wel kan weggaan, 

maar dan belandt hij opnieuw op de wachtlijst. In de praktijk is er dus geen echte keuzevrijheid wat 

het zorgaanbod betreft. 

Zowel vanuit de overheid (Vandeurzen, 2010), als vanuit zorggebruikersorganisaties en 

voorzieningen is er een grote vraag naar een reorganisatie van de financiering in de 

gehandicaptensector. 

Vanuit het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) startte in 2005 het project 

zorggradatie. Dit was een eerste poging om te inventariseren wat de werkelijke zorgzwaarte van de 

zorggebruikers was en hoe die verdeeld was over de verschillende zorgvormen. Sindsdien is er 

groeiende consensus en voortdurend onderzoek om de zorgzwaarte per individu in te schalen en hier 

een individueel budget aan te koppelen. Dit budget zal persoonsvolgend zijn, waardoor de 

zorggebruiker een ‘rugzak’ heeft om de zorg naar zijn eigen wens en voorkeur in te kopen.  

                                                           
2
 Wanneer een verwijzing naar een niet nader genoemd persoon wordt gedaan, zal in dit rapport standaard 

‘hij’ en niet ‘hij/zij’ gebruikt worden, in functie van het leescomfort.  
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Uiteraard is het van groot belang dat de bepaling van de zorgzwaarte per individu op een 

betrouwbare en valide manier gebeurt. De inschatting van zorgzwaarte moet een weerspiegeling van 

de realiteit zijn. De overheid werkte daarom aan een instrument, het zogeheten zorgzwaarte-

instrument (ZZI), dat zal ingezet worden om de zorgzwaarte per individu in te schatten. Het 

instrument bestaat uit een set van schalen die moet toelaten de zorgzwaarte van een persoon met 

handicap (PmH) in te schatten op basis van drie parameters: Begeleidingsintensiteit (B), Permanentie 

(P) en Nachtpermanentie (N). 

Uit eerder onderzoek van het VAPH resulteerde ZZI versie 2010. Dit instrument berekende de 

parameters op basis van item- of schaalscores die bepaalde beslissingsbomen doorliepen. Recente 

studies op nieuwe proefgroepen suggereerden dat ZZI versie 2010 voor verbetering vatbaar was. De 

beslissingsbomen voorspelden wel goed de zorgzwaarte van de proefgroep waarop ze ontwikkeld 

waren, maar niet die van nieuwe proefpersonen. Het VAPH ontwikkelde daarom ZZI versie 2012 

waarbij de B- en P-parameters resulteren uit statistisch gegronde rekenregels. Versie 2012 werd door 

het VAPH opnieuw onderzocht. Voor de resultaten van dit onderzoek (verder ook VAPH-onderzoek 

genoemd) verwijzen we naar het onderzoeksrapport van het VAPH (Heymans & Molleman, 2013). 
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2 Onderzoeksopzet 

2.1 Doelstelling en onderzoeksvragen  

Voor de voorzieningen die zorg aan personen met een handicap bieden, is een juiste bepaling van de 

zorgzwaarte en een accurate koppeling van middelen cruciaal om zorggebruikers blijvend kwalitatief 

te ondersteunen en zorg adequaat te organiseren. Vanuit deze motivatie en bekommernis sloegen 

vijf organisaties de handen in elkaar om een onderzoek op te zetten: vzw Stijn, Provincialaat 

Broeders van Liefde vzw, vzw de Kade, Dominiek Savio vzw en Emmaüs vzw3. Samen bestaan deze 

vijf organisaties uit 15 voorzieningen. Bijkomend verleenden nog eens 27 voorzieningen hun 

medewerking. Zie Bijlage 1 voor een overzicht van alle voorzieningen die deelnamen aan het 

onderzoek. 

Als eerste doel van het onderzoek werd vooropgesteld na te gaan welke kenmerken van de 

zorggebruikers de zorgzwaarte bepalen. Welke kenmerken bepalen de behoefte aan permanentie of 

toezicht en welke kenmerken bepalen de begeleidingsintensiteit? Zijn er kenmerken die voor alle 

doelgroepen gelden of verschillen ze per doelgroep? Welke instrumenten (schalen) zijn bruikbaar om 

deze kenmerken zo objectief mogelijk te beschrijven? 

Ten tweede fungeerde dit onderzoek als een soort van parallelonderzoek van het VAPH-onderzoek. 

Tussen de doelstellingen en gebruikte methodes in het onderzoek van de voorzieningen en het 

onderzoek van het VAPH zijn er duidelijke gelijkenissen, maar ook belangrijke verschillen. Zowel de 

voorzieningen als het VAPH hadden als doel na te gaan of de inschatting van het zorgzwaarte-

instrument een valide representatie van de realiteit geeft. Het externe criterium dat gebruikt werd 

om de waarden die resulteren uit het ZZI af te toetsen, vormde een belangrijk verschil tussen beide 

onderzoeken. 

Concreet heeft het VAPH in haar onderzoek het ZZI laten afnemen van een aantal proefpersonen 

door een Multidisciplinair Team (MDT). De persoon die het ZZI afneemt, wordt ‘inschaler’ genoemd. 

De inschaler nam het ZZI af met de hulp van twee ‘informanten’, personen die de betrokken 

proefpersonen goed kennen (één uit het sociale netwerk en één professional of twee professionals). 

Met behulp van een schema dat de betekenis van de verschillende parameterwaarden van het ZZI 

beschrijft (zie Bijlage 2, Bijlage 3 en Bijlage 4), schatte de inschaler de B, P en N-waarden na de 

inschaling in. Deze subjectieve inschatting werd in het in het onderzoek van het VAPH als criterium 

                                                           
3
 Emmaüs vzw nam enkel deel als stuurgroeplid, maar had geen deelnemende proefpersonen aan het 

onderzoek. 
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gebruikt om de waarden die resulteren uit het ZZI af te toetsen. In feite werden de subjectieve 

inschattingen gebruikt om de rekenregel die de schaalwaarden omzet in B- en P-parameters te 

bepalen. Voor meer details hierover verwijzen we naar (Heymans & Molleman, 2013).  

Een belangrijk uitgangspunt in het onderzoek van de voorzieningen is dat zorgzwaarte en tijd 

rechtstreeks gecorreleerd zijn. Ondersteuning vergt immers tijd. Personeel maakt 85% uit van de 

middelen die in de sector worden ingezet en inzet van personeel kan worden uitgedrukt in voltijds 

equivalenten, uren op jaarbasis, minuten op dagbasis, dus tijd. In tegenstelling tot het onderzoek van 

het VAPH werd in het huidige onderzoek de zorgtijd als een extern criterium gebruikt. Zie ook 5.2.2. 

Naar het onderzoek van de voorzieningen wordt verder verwezen als het tijdsregistratie-onderzoek 

of huidige onderzoek. 

De onderzoeksvragen van het tijdsregistratie-onderzoek kunnen als volgt samengevat worden: 

1. Hoeveel tijd wordt per zorggebruiker besteed aan persoonsgebonden tijd? 

2. Welke variabelen bepalen de variatie in de tijd besteed aan persoonsgebonden tijd? 

3. Hoe verhouden de zorgtijd en de verzamelde variabelen zich tot de referentiewaarden 

gebruikt door het VAPH (a priori B, P, en N)? 

4. Hoe verhouden de zorgtijd en de verzamelde variabelen zich tot de B-, P-, en N-waarden 

berekend uit het ZZI? 

5. Bijkomende vragen, analyses en observaties. 

2.2 Onderzoeksgroep 

De selectie van proefpersonen in het huidige onderzoek werd in de mate van het mogelijke 

afgestemd op de proefgroep van het onderzoek van het VAPH. Bij de selectie van proefpersonen 

streefde het VAPH een vertegenwoordiging van alle zorgvormen en alle doelgroepen na. Uit de 

steekproeftrekking van het VAPH resulteerden echter maar 42 personen uit voorzieningen die ook 

deelnamen aan het tijdsregistratie-onderzoek. Hiervan waren er 26 proefpersonen uit groepen die 

waarschijnlijk niet zouden kunnen worden meegenomen in de tijdsmeting (thuisbegeleiding of 

dagcentrum, zie 3.2). Dit zou een te beperkte overlap betekenen tussen de proefpersonen die 

deelnamen aan het huidige onderzoek en het onderzoek van het VAPH. Daarom werd een schrijven 

gericht aan de voorzieningen waarvan proefpersonen geselecteerd waren voor het onderzoek van 

het VAPH met de vraag om naast de deelname aan het VAPH onderzoek ook deel te nemen aan het 

tijdsregistratie-onderzoek. Vanuit de initiatiefnemende organisaties werden voor het huidige 

onderzoek nog bijkomende proefpersonen geselecteerd. Voor het berekenen van de totale 

steekproefgrootte om later betrouwbaar een multiple regressie te kunnen doen, werd gebruik 

gemaakt van de vuistregel van Green (1991). Het benodigde aantal proefpersonen volgens deze 
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vuistregel bedraagt 50+8k, waarbij k gelijk is aan het aantal predictoren. In het huidige onderzoek 

gaan we uit van 25 predictoren4 dus stelden we als doel data te verzamelen voor minstens 250 

proefpersonen.  

Aanvankelijk verzamelden we gegevens van 260 proefpersonen. De proefgroep die gebruikt werd 

voor de analyses is een subset van 216 proefpersonen (zie 3.1).  

2.3 Methode 

2.3.1 Afhankelijke variabelen 

De afhankelijke variabele in het huidige onderzoek is zorgtijd. Maar zorgtijd kan verschillende 

vormen aannemen. In de dagdagelijkse werking in diensten en voorzieningen voor personen met een 

handicap, kan de tijd die besteed wordt opgedeeld worden in persoonsgebonden en niet-

persoonsgebonden tijd. 

2.3.1.1 Persoonsgebonden tijd 

Persoonsgebonden tijd is die tijd die rechtstreeks in functie van de ondersteuning van een 

zorggebruiker besteed wordt en kan gezien worden als de begeleidingsintensiteit van een persoon 

met handicap. Deze tijd kan opgedeeld worden in directe persoonsgebonden tijd (directe één op één 

zorg) en indirecte persoonsgebonden tijd (indirecte één op één zorg). 

2.3.1.1.1 Persoonsgebonden Directe tijd 

Directe één op één zorg werd als volgt omschreven voor de medewerkers die de Directe tijd 

registreerden: 

Directe één op één zorg is het individueel bezig zijn met/aandacht besteden aan een bewoner. Dit wil 

zeggen dat men op dit moment niet bezig is met andere bewoners of activiteiten. Onder directe één 

op één zorg verstaan we NIET: permanentie (bv., collectieve activiteiten waarbij je niet meer 

aandacht besteedt aan de ene bewoner dan aan de andere, het collectief geven van uitleg bij 

bepaalde taken, ...) en ‘indirecte acties’ (bv., eten klaarmaken, verslagen schrijven, ...). We verstaan 

onder directe één op één zorg WEL: verzorgende taken, iemand individueel ondersteunen bij bepaalde 

taken of activiteiten, een gesprek voeren met een individuele bewoner, individuele therapieën, ... Bij 

activiteiten is het dus belangrijk dat niet de totale tijd van de activiteit gescoord wordt, maar enkel 

die tijd dat men individueel met de proefpersoon heeft besteed. 

                                                           
4 Merk op echter dat het aantal predictoren (25) hier enkel een richtgetal en ruim gekozen is. Per lineaire 

regressie zal het aantal predictoren (en dus ook het benodigde aantal proefpersonen) bijna altijd een stuk 

kleiner zijn. 
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Wanneer men twijfelt of het al dan niet om directe zorg gaat, kan men volgende richtlijnen hanteren: 

-  ben ik individueel bezig met deze persoon? 

- is de tijd dat ik bezig ben met deze persoon van individuele relevantie voor deze persoon (bv., 

je speelt een gezelschapsspel met een persoon specifiek om hem af te leiden en niet zomaar 

omdat er 5 minuten tijd is) en niet louter om organisatorische redenen (bv., gaan winkelen en 

een persoon meenemen omdat hij niet alleen kan blijven, dit is permanentie) 

- wanneer ik bezig ben met deze persoon ben ik niet bezig met andere personen/activiteiten en 

kan ik niet onmiddellijk reageren op andere bewoners, het is niet vlot combineerbaar met het 

geven van permanentie 

- het kan zijn dat ik met meerdere personen tegelijk individueel bezig ben (bv., drie mensen 

tegelijk eten geven), maar het gaat gericht om een activiteit en niet louter om aanwezig zijn. 

Bovendien ben je dan eigenlijk afwisselend met meerdere mensen bezig i.p.v. tegelijk. 

Wanneer je op die manier met maximum 3 zorggebruikers tegelijk/afwisselend actief bezig 

bent, mag dit gescoord worden als directe één op één zorg door de totale tijd (vb. van het 

eten geven) te delen door het aantal zorggebruikers (door 2 of door 3 dus). Maar wanneer je 

gewoon in de zetel zit en af en toe iets tegen iemand zegt, is dit permanentie. 

Het is relevant om te weten waaraan precies Directe tijd besteed wordt en welk aspect van de 

begeleidingsintensiteit het sterkst doorweegt. Daarom werden 11 verschillende categorieën voorzien 

waarin de Directe tijd gecategoriseerd moest worden. De categorieën die werden gebruikt zijn 

gebaseerd op een categorieënsysteem ontwikkeld door prof. Bea Maes van de KU Leuven in het 

kader van het PGB-experiment (Maes & Hermans, 2010) waarin de categorieën gebruikt werden om 

het ondersteuningsplan op te stellen en om de geleverde ondersteuning op te volgen. In het huidige 

onderzoek werd het aantal categorieën gereduceerd en eventuele overlap tussen categorieën zoveel 

mogelijk vermeden.  

Om de indeling in categorieën bij tijdsregistratie zo betrouwbaar mogelijk te laten verlopen werd een 

“Frequently Asked Questions” website beschikbaar gesteld. Dit maakte het mogelijk op weerkerende 

vragen een gestandaardiseerd antwoord te geven. Hieronder worden de 11 categorieën Directe tijd 

en bijhorende scoringsinstructies weergegeven. 

Assistentie bij lichamelijke activiteiten (ADL) 

Alle praktische hulp die te maken heeft met het lichaam en de hygiëne hierbij. Voorbeelden zijn eten 

en drinken, uit bed komen, naar bed gaan, naar het toilet gaan, wassen, douchen, bad nemen, tanden 
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poetsen, scheren, aankleden, uitkleden, incontinentiemateriaal gebruiken, transfers van stoel naar 

rolstoel, van bed naar stoel… Het ondersteunen bij orthopedisch materiaal wordt onder de categorie 

ondersteunen bij het zoeken en aanpassen van hulpmiddelen gescoord.  

Assistentie bij huishoudelijke activiteiten (HDL) 

Alle praktische hulp die te maken heeft met het dagelijkse ritme in het huishouden zoals eten 

klaarmaken (volledige maaltijd of kleine tussendoortjes), afwassen, afdrogen, opruimen, vensters 

poetsen, vloer schoonmaken, afstoffen, stofzuigen, bedden opmaken, wassen, drogen, strijken, 

herstellen, … Dit moet gescoord worden wanneer de zorggebruiker de bepaalde huishoudelijke taak 

zelf moet doen (dagelijks) omdat er anders geen eten op de tafel komt, het huis niet gepoetst is…Als 

het een activiteit is in de leefgroep of dergelijke, is het dagbesteding. 

Assistentie bij maatschappelijke integratie (MTS) 

Alle praktische hulp die te maken heeft met het leven in de ruimere samenleving (het omgaan met 

administratie, correspondentie, boodschappen doen, gebruik van media, budgetbeheer, …) en het 

gebruik van maatschappelijke diensten (openbaar vervoer, bank, mutualiteit, rechtbank, …). Ook 

activiteiten als internetten, TV bedienen, bellen/sms’en, krant doornemen, … 

Begeleiding (BEG) 

Onder begeleiding verstaan we het ondersteunen van (d.w.z. het met raad en daad bijstaan van) en 

richting geven aan een persoon. Concrete voorbeelden zijn: hulp bieden bij het structureren van de 

dag, het plannen van de week, inzicht verlenen in de eigen situatie of moeilijkheden, raad geven bij 

problemen, hulp bieden in het zoeken naar oplossingen bij conflicten, het zelfvertrouwen of de 

zelfstandigheid van een persoon stimuleren … Dit geldt enkel wanneer in samenspraak en in 

aanwezigheid van de zorggebruiker, anders wordt dit gescoord onder indirecte één op één zorg! 

Wanneer ondersteuning wordt geboden bij één van de andere categorieën, valt dit onder deze andere 

categorieën, tenzij ook begeleiding zoals hier omschreven wordt geboden, dan moet een 

rechtevenredige verdeling gebeuren. Bijvoorbeeld: wanneer iemand verbaal moet gestimuleerd 

worden om zich te wassen, hoort deze tijd bij wassen, wanneer deze persoon tijdens de wassituatie 

begint te praten over zijn problemen in de familie, moet de tijd die hieraan besteed wordt gescoord 

worden bij begeleiding. Het verschil tussen begeleiding en ontwikkelingsbegeleiding/training is dat 

begeleiding meer spontaan, ad hoc is terwijl ontwikkelingsbegeleiding en training eerder 

systematisch, gepland en, vervat in een methodiek is. Dit geldt ook voor mensen uit beschermd of 

geïntegreerd wonen, hoewel dat alle afspraken hier meer gepland zijn. Met betrekking tot 

communicatie geldt de afspraak die bovenaan in het kader staat, wanneer de communicatie van 

individuele relevantie is voor de zorggebruiker en deze niet gemakkelijk kan gecombineerd worden 
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met permanentie is dit directe één op één zorg en mag deze gescoord worden onder deze categorie, 

anders is het permanentie en mag dit niet gescoord worden. Voor aandachtszoekend, aanklampend 

gedrag geldt dezelfde redenering. Wanneer door dit gedrag je mogelijkheid tot het geven van 

permanentie wordt bemoeilijkt of beknot, mag het hieronder gescoord worden.  

Hulp bij verplaatsing (VER) 

De nodige hulp bieden zodat een persoon zich kan verplaatsen (bv., in de buurt, van en naar het werk, 

van en naar een dagcentrum). Dit geldt niet voor collectief vervoer vanuit een voorziening! Bv., met 

de bus van de voorziening naar het dagcentrum gebracht worden, wordt niet gescoord. Transfers van 

stoel naar rolstoel, van bed naar stoel, …worden gescoord onder ADL! 

Aanbod van en ondersteuning bij werk/dagactiviteiten (DAG) 

Het ondersteunen van een persoon bij deelname aan aangepaste en zinvolle dagbesteding. We zien 

dagbesteding per definitie tussen 9 en 17u. Het gaat hier specifiek om het ondersteunen bij de 

activiteiten rond dagbesteding, wanneer er tijdens de dag (al dan niet op het werk/in het 

dagcentrum/in de leefgroep) een activiteit voorkomt die onder een andere categorie voorkomt (bv., 

iemand moet ondersteund worden bij een toiletsituatie), dient dit niet onder deze activiteit, maar 

onder de betreffende activiteit gescoord te worden.  

Aanbod van en ondersteuning bij vrijetijdsactiviteiten (VRIJ) 

Het ondersteunen van een persoon bij deelname aan aangepaste en zinvolle activiteiten op het 

gebied van vrije tijd. We zien vrije tijd hier per definitie ’s avonds, in de weekends en op vrije dagen. 

Het gaat hier specifiek om het ondersteunen bij de vrijetijdsactiviteiten, wanneer er tijdens deze 

activiteiten een activiteit voorkomt die onder een andere categorie voorkomt (bv., iemand moet 

ondersteund worden bij een toiletsituatie), dient dit niet onder deze activiteit, maar onder de 

betreffende activiteit gescoord te worden.  

Ontwikkelingsbegeleiding en training (ONTW) 

Ondersteuning en training van de ontwikkeling van een persoon naar een (zo) zelfstandig (mogelijk) 

bestaan. Deze begeleiding kan variëren van feedback, coaching, supervisie, … tot opvoedende 

handelingen en systematische trainingsprogramma’s. Ook het geven van psychosociale begeleiding 

en training en begeleiding rond communicatie worden hieronder gevat. Wanneer deze twee laatste 

zich in een therapeutische omgeving voltrekken, dient het onder therapie gescoord te worden. 
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Therapie (THER) 

Gespecialiseerde behandelingsgerichte interventies ter preventie, remediëring of revalidatie. Er 

bestaan verschillende soorten therapieën: kinesitherapie, logopedie, psychotherapie, 

gedragstherapie, ergotherapie, … 

Medisch-Verpleegkundige zorg (MV) 

Meer of minder gespecialiseerde interventies gericht op verzorging, verpleging en ter preventie, 

remediëring of revalidatie van medische aandoeningen of problemen. 

Ondersteuning bij zoeken en aanpassen hulpmiddelen (HULP)  

Ondersteuning bij alle facetten van de omgang met hulpmiddelen: de keuze, het leren gebruiken, en 

het gebruik zelf.  

Wanneer er bij registratie toch meerdere activiteiten in aanmerking kwamen, dienden deze apart 

geregistreerd te worden. Er moest in dit geval dus een evenredige verdeling gemaakt worden waarbij 

de tijd besteed aan de verschillende activiteiten werd uitgesplitst over de respectievelijke 

categorieën.  

Het ZZI heeft als doel de gehele zorgzwaarte van de persoon met een handicap in kaart te brengen, 

onafhankelijk van door wie de zorg geboden wordt. Daarom was het belangrijk dat ook de 

tijdsmeting gebeurde zonder rekening te houden met door wie de zorg geboden werd. Dit wil zeggen 

dat ook de tijd geïnvesteerd door zelfstandigen, familie, vrijwilligers moest genoteerd worden, alsook 

de tijd besteed in het dagcentrum of op de werkplek. Wanneer dit niet (betrouwbaar) kon, werden 

deze personen niet betrokken in de meting. Op elk registratieformulier van de tijdsmeting moest 

bovendien genoteerd worden gedurende hoe lang er die dag eventueel niet geregistreerd was (zie 

later). 

2.3.1.1.2 Persoonsgebonden Indirecte tijd 

Onder Indirecte tijd wordt verstaan: het indirect bezig zijn met de ondersteuning van één bepaalde 

persoon, bv., vergadertijd gewijd aan deze specifieke zorggebruiker, opmaken en bespreken van het 

handelingsplan van deze specifieke zorggebruiker in een team, het opmaken van schema’s of 

takenlijsten in het kader van de zelfstandigheid van de zorggebruiker, overleg met de (familiale) 

context in functie van de zorggebruiker. Voor indirecte één op één zorg was een tijdsmeting zoals 

voor de directe één op één zorg niet zo evident. Indirecte één op één zorg is immers veel minder 

grijpbaar dan Directe tijd. Het is bijvoorbeeld relatief eenvoudig het begin en einde van een 

wassituatie te bepalen (Directe tijd), maar het is veel moeilijker tijdens een overleg af te bakenen 

hoeveel tijd je effectief hebt gepraat over deze bepaalde zorggebruiker (Indirecte tijd). Daarom werd 
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de persoonsgebonden indirecte één op één zorg ingeschat. Er werd gevraagd de tijd in te schatten 

die per maand aan drie categorieën (zie onder) van indirecte zorg besteed werd, ongeacht door 

welke zorgverlener deze tijd besteed werd (pedagoog, opvoeder, sociale dienst, …). Er werd een 

registratieformulier opgesteld dat per zorgverlener en per proefpersoon konden gehanteerd worden 

om de inschatting van Indirecte tijd te objectiveren. De verantwoordelijke pedagoog of psycholoog 

werd gevraagd de gegevens van de verschillende zorgverleners per proefpersoon te synthetiseren 

(zie 2.4.1). Er werd benadrukt dat enkel persoonsgebonden indirecte tijd mocht worden ingeschat, 

dus niet overleg rond andere zorggebruikers, onderhoud van de leefruimte, …(zie 2.3.1.2). 

Hieronder worden de drie categorieën Indirecte tijd en bijhorende scoringsinstructies weergegeven. 

Voorbereiding, (ortho)pedagogische zorg + overleg rond zorggebruiker (V+O) 

Op basis van een grondige beeldvorming van de persoon en zijn context en in overleg met een 

multidisciplinair team, een handelingsplan opmaken (met specificatie van de beoogde doelstellingen 

en de gekozen strategieën) en de uitvoering van het plan coördineren, evalueren en continu bijsturen. 

Eveneens: het voorbereiden van schema’s, werkafspraken, overlopen van het functioneren van de 

zorggebruiker op een teamoverleg, vergadering, het invullen van een logboek voor de zorggebruiker, 

kort overleg tussen collega’s over de zorggebruiker, … 

Context (CON)  

Contacten met familie, vrijwilligers, betrokkenen in functie van de zorggebruiker, bijvoorbeeld bij een 

probleem, in functie van de zorgplanning, … 

Logistieke persoonsgebonden ondersteuning (LOG) 

De kamer van de zorggebruiker kuisen, door de zorggebruiker vernield materiaal herstellen, 

aanpassen van materialen voor de zorggebruiker… 

In tegenstelling tot de Directe tijd mocht de tijd die besteed werd aan indirecte zorg niet 

vermenigvuldigd worden met het aantal betrokkenen, gezien Indirecte tijd vaak meer organisatorisch 

bepaald is dan gebaseerd op zorgzwaarte. Bijvoorbeeld, in de ene voorziening bestaat een team uit 

vijf mensen en in de andere voorziening uit tien. Wanneer de tijd besteed aan overleg over een 

zorggebruiker dan vermenigvuldigd wordt met aantal aanwezigen, kan dit tot grote vertekening 

leiden. Om te voorkomen dat er dubbele metingen gebeurden en om het synthesewerk van de 

verantwoordelijke psycholoog of pedagoog te vereenvoudigen moest op de registratieformulieren, 

per functie, naast de tijd ook de specifieke situatie en of er andere aanwezigen waren geregistreerd 

worden. Zo konden eventuele dubbele metingen worden uitgefilterd. 
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Het in kaart brengen van de Indirecte tijd kan niet als een meting beschouwd worden, maar wel als 

een inschatting. Een inschatting is meer onderhevig aan interpretatiemogelijkheden. De gegevens 

van de Indirecte tijd zullen daarom ook met een grotere voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. 

2.3.1.2 Niet-persoonsgebonden tijd 

Onder niet persoonsgebonden tijd verstaan we permanentie, groepsgebonden activiteiten en niet-

persoonsgebonden indirecte tijd. 

Met permanentie wordt de nood aan aanwezigheid van en toezicht door andere personen bedoeld. 

Ook permanentie is zeer moeilijk meetbaar. Het is niet omdat er twee personeelsleden bij de groep 

aanwezig zijn dat de concrete zorggebruiker ook dubbele permanentie nodig heeft. Dienstroosters 

kunnen dus niet als een betrouwbare maat voor permanentie gebruikt worden. Permanentie kan 

bijvoorbeeld ook bestaan uit oproepbaarheid. Permanentie werd in het huidige onderzoek niet 

gemeten. Van de permanentie en nachtpermanentie hebben we wel een ordinale indicatie omdat, 

net zoals in het onderzoek van het VAPH, in het huidige onderzoek voor elke proefpersoon ook de 

subjectieve inschatting door de inschaler (a priori P en a priori N) werd verzameld (zie later). 

Een tweede element onder niet-persoonsgebonden tijd is groepsactiviteit. Naast het individueel 

bezig zijn met een zorggebruiker, gaan we ook wel eens op stap met een (sub)groep om te wandelen, 

zwemmen, dansen of zingen. Deze aspecten meenemen in een tijdsmeting is onhaalbaar. Ten eerste 

kan dit niet meer verbonden worden aan individuele proefpersonen. Ten tweede kan de overlap te 

groot zijn. Bijvoorbeeld wanneer we gaan wandelen met een groep waarin een proefpersoon zit, 

moet de wandeltijd gescoord worden als groepsactiviteit voor die proefpersoon, echter wanneer een 

personeelslid tijdens die wandeling een gesprek houdt met deze proefpersoon rond zijn gedrag, 

moeten we dit scoren als directe individuele tijd en is dit een dubbele meting.  

Ten slotte hebben we de niet-persoonsgebonden indirecte tijd. Hier bedoelen we aspecten mee als 

huishoudelijke taken, algemene vergaderingen, … Aangezien dit een element is dat niet samenhangt 

met de zorgzwaarte van onze zorggebruikers, zullen we deze dan ook niet rechtstreeks in kaart 

brengen.  

2.3.1.3 Subjectieve B, P en N en berekende B, P en N 

Hoewel het strikt gezien geen primaire afhankelijke variabelen van het tijdsregistratie-onderzoek zijn, 

vermelden we hier ook de subjectieve B, P en N en de berekende B, P, en N. Zie hiervoor 4.3 en 4.4. 
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2.3.2 Onafhankelijke variabelen 

2.3.2.1 Schaalwaarden van het ZZI 

Net zoals in het onderzoek zorgzwaarte van het VAPH werd in het huidige onderzoek van elke PmH 

het ZZI afgenomen. De schaalwaarden van de instrumenten waaruit het ZZI is opgebouwd 

fungeerden als een eerste set van onafhankelijke variabelen. Het ZZI bestaat uit de volgende schalen: 

Support Intensity Scale (SIS), Barthel, Elida, Storend gedragsschaal voor Zwakzinnigen (SGZ), Schaal 

Leen Vanermen (LVE), en Screeninglijst Sociaal Emotioneel Functioneren (SOCEMO). Elk 

deelinstrument van het ZZI peilt naar een veronderstelde achterliggende factor die bijdraagt aan 

zorgzwaarte. Zie Tabel 1.  

Tabel 1. Instrumenten van het ZZI en hun veronderstelde relatie met zorgzwaarte 

Instrument Peilt naar Veronderstelde relatie tot 
zorgzwaarte 

 
Support 
Intensity Scale 
(SIS) 

Sectie 1&2 =  
SISindexplusVL 

Algemene  
ondersteuningsnood 

Hoe hoger de score, hoe hoger 
de zorgzwaarte 

Sectie 3A Medische  
ondersteuningsnood 

Hoe hoger de score, hoe hoger 
de zorgzwaarte 

Sectie 3B Gedragsmatige  
ondersteuningsnood 

Hoe hoger de score, hoe hoger 
de zorgzwaarte 

Barthel Elementaire  
Zelfredzaamheid 

hoe lager de score, hoe hoger 
de zorgzwaarte 

Elida Ruimere  
Zelfredzaamheid 

Hoe hoger de score, hoe hoger 
de zorgzwaarte 

SGZ (Storend gedragsschaal) Gedragsproblemen Lagere score betekent storend 
gedrag 

LVE (Schaal Leen Vanermen) (Para-)medische 
ondersteuningsnood 

Hoe hoger de score, hoe hoger 
de zorgzwaarte 

SOCEMO (Sociaal Emotioneel 
Functioneren) 

Sociaal-emotionele 
ondersteuningsnood 

Hoe hoger de score, hoe hoger 
de zorgzwaarte 

 

2.3.2.1.1 Support Intensity Scale  

De Support Intensity Scale (Buntinx, 2008; Thompson et al., 2004) of kortweg SIS is een schaal die de 

intensiteit van de ondersteuningsbehoefte nagaat. De schaal bestaat uit drie delen. De SISindexplus 

combineert de scores op secties 1 en 2. Voor mensen uit bepaalde specifieke doelgroepen bv., 

mensen met een motorische handicap wordt een verkorte versie van deze schaal gebruikt (SIS 

verkort; zie ook 2.3.2.1.6). Hoe hoger de score op deze schaal, hoe groter de ondersteuningsnood. 

De SIS3A is het eerste onderdeel van sectie 3 van de SIS en peilt naar de medische 

ondersteuningsbehoefte. Een hogere score op deze schaal betekent een grotere behoefte aan 

medische ondersteuning. 
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De SIS3B is het tweede onderdeel van sectie 3 van de SIS en peilt naar de gedragsmatige 

ondersteuningsbehoefte. Een hogere score op deze schaal betekent een grotere behoefte aan 

gedragsmatige ondersteuning. 

2.3.2.1.2 Vragenlijst zelfredzaamheid (Barthel en Elida) 

De vragenlijst zelfredzaamheid bestaat uit de Barthel en de Elida. De Barthel-index (De Haan et al., 

1993; Granger, Albrecht, & Hamilton, 1979; Mahoney & Barthel, 1965) is ontwikkeld om de 

onafhankelijkheid van een individu in de zelfzorg en de bewegingen van het alledaagse leven te 

evalueren, de basiszelfredzaamheid. De score varieert tussen -2 en 100. Hoe lager de eindscore is, 

hoe groter de afhankelijkheid op vlak van de elementaire zorgbehoefte.  

De Elida (Brusselmans, 1992) is een schaal die het functioneren op vlak van ruimere zelfredzaamheid 

nagaat. Dus naast aspecten als wassen en aankleden bevraagt deze schaal ook activiteiten in het 

huishouden zoals koken en poetsen. De score loopt tussen 0 en 100, hoe hoger de eindscore is, hoe 

groter de afhankelijkheid op vlak van ruimere zelfredzaamheid. 

De Barthel ADL-index en de Elida werden geïntegreerd in één ‘Vragenlijst zelfredzaamheid’, maar er 

werd voor gezorgd dat zowel de Barthel-index als de Elida-index nog afzonderlijk kunnen berekend 

worden. 

2.3.2.1.3 De Storend Gedragsschaal voor Zwakzinnigen (SGZ) 

De Storend Gedragsschaal voor Zwakzinnigen (Kraijer & Kema, 1994) is een schaal met 32 items om 

storend of niet-adaptief gedrag te evalueren. Voor elk van deze items moet aangeduid worden hoe 

vaak dit gedrag de voorbije drie maanden voorkwam. De uitkomst is een gestandaardiseerde score 

tussen 2 en 9, waarbij een lagere score meer storend gedrag betekent. 

2.3.2.1.4 Schaal Leen Vanermen (LVE) 

De schaal Leen Vanermen (Vanermen, 2009) is een schaal voor het in kaart brengen van de 

ondersteuning op (para)medisch-verzorgend gebied. Op basis van de scores op de 15 items van de 

schaal wordt de zorggebruiker via beslissingsbomen geleid naar een zorggroep van (para)medisch-

verzorgende handelingen. Er zijn 4 zorggroepen (zorggroep 1 tot 4) waarbij een hogere zorggroep 

wijst op een grotere zorgzwaarte op (para-)medisch gebied. Elke zorggroep is gekoppeld aan een 

gemiddeld aantal zorgminuten (0, 4, 8 of 39 minuten). De score op de LVE kan dus ook in minuten 

worden uitgedrukt. 

2.3.2.1.5 Screeninglijst sociaal-emotioneel functioneren (SOCEMO) 

Deze screeninglijst is een niet-gepubliceerde lijst ontwikkeld in opdracht van het VAPH door een 

panel van mensen die expertise hebben op vlak van sociaal-emotioneel functioneren. De SOCEMO 
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peilt naar ondersteuningsnoden die voortkomen uit een problematische sociaal-emotionele 

ontwikkeling. 11 vragen moeten met ja of nee beantwoord worden. Het aantal ja-antwoorden 

bepaalt de score. Een hoger aantal ja-antwoorden betekent een hogere indicatie voor sociaal-

emotionele problemen (Heymans & Molleman, 2013). 

2.3.2.1.6  Twee protocollen: Protocol A en Protocol B 

Uit vroegere onderzoeksbevindingen van het VAPH bleek dat niet alle schalen van het ZZI voor elke 

doelgroep een even goede indicator van zorgzwaarte zijn. Om deze reden zijn twee protocollen 

ontwikkeld, protocol A en protocol B. Soms moeten er immers andere elementen doorwegen 

naargelang de aard van de handicap van de persoon (VAPH, 2011). 

- Bij protocol A ligt het accent eerder op ondersteuningsnoden die het gevolg zijn van 
verstandelijke, cognitieve en/of gedragsmatige beperkingen. 
 

Dit protocol moet gebruikt worden bij personen met een verstandelijke handicap (zowel 

enkelvoudig als in combinatie met motorische of sensorische beperkingen). Ook voor 

personen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) die kampen met duidelijke cognitieve 

stoornissen of gedragsproblemen en voor personen met een autismespectrumstoornis is dit 

protocol aangewezen. (Bij de laatste groep is vooral de disproportie in het ‘kunnen’ versus 

het ‘aankunnen’ de reden om dit protocol te hanteren.) 

- Bij protocol B gaat het over noden die het gevolg zijn van motorische, fysieke of zintuiglijke 
beperkingen. 
 

Dit protocol is bedoeld voor personen met een sensorische en/of fysieke handicap. Ook 

personen met een NAH zonder beperkingen op cognitief vlak of gedragsproblemen behoren 

tot deze groep. In dit protocol wordt slechts een verkorte versie van de SIS afgenomen, wat 

tijdswinst oplevert en bovendien het voordeel heeft dat er geen vragen gesteld worden die 

voor personen zonder verstandelijke of cognitieve beperkingen als ‘ongepast’ worden 

aangevoeld. 

2.3.2.2 Set extra onafhankelijke variabelen 

In aanvulling op de onafhankelijke variabelen resulterend uit het ZZI werd een set extra 

onafhankelijke variabelen verzameld bestaande uit de score op de schaal Guy Vanden Boer (GVDB), 

de score op het Consensusprotocol Ernstig Probleemgedrag (CEP) en informatie over het ontstaan 

van de handicap, de leeftijd, de graad van verstandelijke, motorische, visuele, auditieve en 

communicatieve handicap, de aanwezigheid van een psychiatrische diagnose, 

autismespectrumstoornis en epilepsie. 
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2.3.2.2.1 de schaal Guy Vanden Boer (GVDB) 

De Schaal Guy Vanden Boer (GVDB; Vanden Boer, Verbeek, & Delesie, 1987) peilt naar de 

ondersteuningsbehoefte op vlak van elementaire zelfredzaamheid door aspecten na te gaan als 

ondersteuning bij eten, toiletgebruik, kleden, enz. De zorggebruiker komt op basis van de itemscores 

terecht in één van vijf zorggroepen. Een hogere groep betekent een lagere zorgzwaarte. Elke 

zorggroep is verbonden aan een aantal zorgminuten (zorggroep 1 = 101 min; zorggroep 2 = 64 min; 

zorggroep 3 = 46 min; zorggroep 4 = 28 min; zorggroep 5 = 11 min). 

2.3.2.2.2 Consensusprotocol Ernstig Probleemgedrag (CEP) 

Het Consensusprotocol Ernstig Probleemgedrag (CEP) peilt naar gedragsproblemen, de aanpak 

hiervan en de effectiviteit van deze aanpak (Kramer, 2001). Ook bij deze schaal is het resultaat een 

zorggroep5. De uitslag op deze schaal komt tot stand door een uitgebreid proces van consensus 

zoeken (consensus tussen verschillende zorgverleners). Het afnemen van deze schaal bij alle 

proefpersonen zou een enorme tijdsinvestering vragen. Daarom werd in het huidige onderzoek CEP 

enkel afgenomen bij zorggebruikers die op SIS3B (zie boven) meer als 3 scoorden en/of voor 

zorggebruikers die op de SOCEMO (zie boven) meer als 5 scoorden. 

2.3.2.2.3 Leeftijd 

Van elke persoon werd het geboortejaar geregistreerd zodat leeftijd als een variabele in het 

onderzoek kon worden opgenomen.  

2.3.2.2.4 Ontstaan handicap 

Er werd bevraagd of de handicap van de persoon al dan niet was aangeboren. 

2.3.2.2.5 Graad van cognitief functioneren (verstandelijke handicap) 

De graad van cognitief functioneren werd onder de vorm van volgende categorieën in kaart 

gebracht: normaal begaafd, partiële cognitieve beperkingen (aandachtsstoornissen, 

geheugenstoornissen, …), zwakbegaafd (IQ 70-85), licht verstandelijke handicap (IQ 55-70), matig 

verstandelijke handicap (IQ 40-55), ernstig verstandelijke handicap (IQ 25-40) en diep verstandelijke 

handicap (IQ lager dan 25). Indien het IQ niet vastgesteld was, werd een benadering gegeven. 

                                                           
5
 In het huidige onderzoek wordt de CEP soms ook uitgedrukt in minuten. Deze minuten zijn gebaseerd op 

eerder onderzoek in vzw Stijn. Merk op dat voor de grootte van de Spearmancorrelaties het niet uitmaakt of de 
schaal wordt uitgedrukt in zorggroepen of minuten omdat dan enkel de volgorde tussen de categorieën van 
belang is en niet de ‘afstanden’ tussen de categorieën. 
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2.3.2.2.6 Motorische handicap 

De functionaliteit van de onderste en bovenste ledematen werd bevraagd: volledig functioneel, 

gedeeltelijk functioneel of niet functioneel. Indien gedeeltelijk of niet functioneel van toepassing 

was, moest aangeduid worden of dit eenzijdig of tweezijdig was. 

2.3.2.2.7 Graad van visuele handicap  

De aanwezigheid van een visuele handicap werd geregistreerd als één van 13 mogelijke categorieën 

waarbij ‘blind’ werd onderverdeeld in 4 ontstaansmomenten (bij de geboorte, kinder-en jeugdjaren, 

tussen 20 en 60 jaar en na 60 jaar) en ‘slechtziend’ werd onverdeeld in ontstaan t.g.v. CVI of ontstaan 

door een oogaandoening waarbij beide categorieën nog eens onderverdeeld werden in de vier 

eerder vernoemde mogelijke ontstaansmomenten. Voor analyse werd deze variabele gehercodeerd 

tot drie categorieën (geen visuele beperking, slechtziend en blind).  

2.3.2.2.8 Graad van auditieve handicap 

De variabele auditieve handicap werd aanvankelijk geregistreerd als één van 15 mogelijke 

categorieën (gebaseerd op basis van Fletcher index en tijdstip van ontstaan). Deze variabele werd 

gehercodeerd tot 5 categorieën: geen auditieve handicap, licht, matig en zwaar slechthorend en 

doof. 

2.3.2.2.9 Graad van communicatieve handicap  

De graad van communicatieve handicap werd geregistreerd gebruikmakend van een onderverdeling 

in vier categorieën. 

- Gesproken communicatie zonder hulpmiddelen 

- Gesproken communicatie met hulpmiddelen en aanpassingen 

- Aangewezen op alternatieve visuele communicatie (gebarentaal, gebarensysteem, 

persoonlijke gebaren, verwijzers, tekeningen, …) 

- Zeer beperkte communicatie, enkel verstaanbaar voor zeer vertrouwde personen, 

voornamelijk non-verbaal. 

2.3.2.2.10 Aanwezigheid psychiatrische diagnose 

De aanwezigheid van een psychiatrische diagnose werd bevraagd. De diagnose diende vastgesteld te 

zijn door een arts/psychiater. Indien er sprake was van de diagnose autismespectrumstoornis diende 

dit niet bij deze variabele maar elders (zie onder) aangeduid te worden. 

2.3.2.2.11 Aanwezigheid van een autismespectrumstoornis 

De aanwezigheid van een autismespectrumstoornis werd bevraagd. De diagnose moest vastgesteld 

zijn door een deskundig persoon of team (psychiater, COS, …). 
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2.3.2.2.12 Graad van epilepsie  

De aanwezigheid van epilepsie werd bevraagd, de intensiteit van ondersteuning na de aanval, en de 

frequentie van de aanvallen. Omdat het aantal personen met epilepsie beperkt was en de variabelen 

die de intensiteit van de ondersteuning en de frequentie van de aanvallen weergaven enkel relevant 

waren voor personen met epilepsie, werd in de analyse enkel het al dan niet aanwezig zijn van 

epilepsie gebruikt. 

2.3.2.3 Overzicht 

Tabel 2 geeft een overzicht van alle onderliggende concepten, de onafhankelijke variabelen en de 

methode van verzamelen.  

Tabel 2. Overzicht van onderliggende onafhankelijke variabelen en de methode van verzamelen 

Onderzoek Onafhankelijke variabele Methode van verzamelen 

Onderzoek 
VAPH 

Algemene ondersteuningsnood Afname SIS deel 1+2 

 Zelfredzaamheid Afname vragenlijst Zelfredzaamheid 
bestaande uit Barthel (basiszelfredzaamheid) 
en Elida (ruimere zelfredzaamheid) 

 Gedragsproblemen Afname Storend Gedragschaal voor 
Zwakzinnigen (SGZ) en SIS3B 

 (para)Medische 
ondersteuningsbehoefte 

Afname Schaal Vanermen en SIS3A 

 Sociaal-emotioneel functioneren Afname SOCEMO 

Tijdsregistratie-
onderzoek 

Zelfredzaamheid  Afname schaal Guy Vanden Boer (GVDB) 

 Gedragsproblemen  Afname Consensusprotocol Ernstig 
Probleemgedrag (CEP) 

 Leeftijd Registratie geboortejaar 
 Ontstaan handicap Keuze uit antwoordmogelijkheden 
 Graad van cognitief functioneren Keuze uit antwoordmogelijkheden 
 Motorische handicap Keuze uit antwoordmogelijkheden 
 Visuele handicap Keuze uit antwoordmogelijkheden 
 Auditieve handicap Keuze uit antwoordmogelijkheden 
 Communicatieve handicap Keuze uit antwoordmogelijkheden 
 Psychiatrische diagnose Keuze uit antwoordmogelijkheden 
 Autismespectrum stoornis Keuze uit antwoordmogelijkheden 
 Graad van epilepsie Keuze uit antwoordmogelijkheden 

2.4 Concrete uitvoering 

2.4.1 Voorbereiding 

Voor proefpersonen die ook betrokken waren in het onderzoek van het VAPH, gebeurde de 

inschaling door een lid van een Multidisciplinair Team van het VAPH (MDT). In dit geval werden 

afspraken gemaakt tussen de voorziening en de betreffende inschaler. Voor proefpersonen die enkel 

in de proefgroep van het tijdsregistratie-onderzoek waren opgenomen en niet in de proefgroep van 
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het VAPH-onderzoek, gebeurde de inschaling door een inschaler vanuit de eigen voorzieningen (een 

psycholoog of pedagoog). Elk van deze inschalers nam deel aan een opleiding georganiseerd door het 

VAPH. In deze opleiding werd de correcte afname van de SIS en de andere schalen van het ZZI 

aangeleerd. De opleiding had als doel er voor zorgen dat er zo weinig mogelijk verschil zou zijn tussen 

een inschaling uitgevoerd door een inschaler van een MDT en een inschaler van de voorzieningen. 

Op de opleidingsmomenten werden ook instructies gegeven over de rest van het onderzoek: de 

directe tijdsregistratie, de inschatting van de indirecte tijd en het verzamelen van de extra 

onafhankelijke variabelen. De inschalers waren het aanspreekpunt gedurende de duur van het 

onderzoek. 

Voor de zogenaamde ‘externe voorzieningen’, die werden aangeschreven om naast de deelname aan 

het VAPH-onderzoek ook deel te nemen aan het tijdsregistratie-onderzoek, werden per provincie 

aparte informatiesessies gegeven. Van elke deelnemende voorziening nam minstens één 

personeelslid deel. Deze persoon bleef in het onderzoek verder het aanspreekpunt. 

Voor de start van het onderzoek kregen de inschalers/contactpersonen alle registratiedocumenten 

per e-mail toegestuurd. De registratiedocumenten bestonden uit (1) een handleiding waarin alle 

onderdelen van het onderzoek beschreven werden, (2) het registratieformulier directe tijd, (3) het 

registratieformulier indirecte tijd, (4) het syntheseformulier indirecte tijd, (5) het Exceldocument 

voor het registreren van de extra onafhankelijke variabelen, (5) de handleiding voor het invullen van 

het ZZI, (6) het Exceldocument voor het registreren van de antwoorden op het ZZI en ten slotte (7) de 

afnameformulieren van de SIS. 

Deze documenten zijn niet opgenomen in bijlage wegens ongeschikt formaat (vb. Excel sheets) of te 

lang. De documenten zijn beschikbaar op (www.stijn.be/onderzoek). Bijlagen waarop copyright van 

toepassing is, kunnen bij de onderzoekers geraadpleegd worden. 

Zowel de tijdsmetingen als de inschalingen gebeurden in het voorjaar van 2011. Er werd getracht de 

tijdsmeting en de inschaling zoveel mogelijk in dezelfde maand te laten plaatsvinden.  

2.4.2 Directe tijdsmeting 

De meting van de Directe tijd duurde voor elke proefpersoon exact één week. Concreet startte de 

meting op de eerste dag met de ochtenddienst en eindigde de meting de volgende week op dezelfde 

dag bij het eindigen van de nachtdienst. De meting liep gedurende deze week ononderbroken (7 

dagen 24u op 24u). Elke keer als iemand een handeling deed die viel onder één van de categorieën, 

moest de tijdsduur voor het uitvoeren van die handeling worden genoteerd. Gezien het de bedoeling 

is dat het ZZI de gehele zorgzwaarte van de persoon met een handicap in kaart brengt, was het 

http://www.stijn.be/onderzoek
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belangrijk dat ook de tijdsmeting gebeurde zonder rekening te houden met wie de zorg biedt of waar 

deze geboden wordt. Dit wil zeggen dat ook de tijd geïnvesteerd door zelfstandigen, familie, 

vrijwilligers moest genoteerd worden, alsook de tijd besteed in het dagcentrum of op de werkplek. 

Wanneer mensen naar huis of ergens anders gingen en de tijd kon hier niet geregistreerd worden, 

moest deze periode aangeduid te worden op de hiervoor voorziene plek op de 

registratieformulieren. Dit liet toe onvolledige metingen op te sporen. 

Het was de bedoeling dat de betrokken proefpersonen per dag van meting een registratieblad bij zich 

kreeg. Wanneer het personeel een handeling deed die onder directe één op één zorg viel, werd eerst 

de categorie bepaald en dan de minuten geregistreerd in de juiste kolom op het registratieformulier.  

De tijd die besteed werd, werd afgerond op de volle minuut (onder de halve minuut naar beneden, 

boven de halve minuut naar boven). Wanneer een handeling minder dan een minuut duurde, werd 

dit als permanentie beschouwd en niet gescoord. Belangrijk is dat enkel de tijd besteed aan de 

handeling zelf werd gescoord. Bijvoorbeeld, de tijd dat het heeft ingenomen om de zorggebruiker op 

de staplank te zetten, niet de hele periode dat deze persoon op de staplank staat, tenzij bijvoorbeeld 

de directe aanwezigheid van de zorgverlener nodig was om de zorggebruiker vast te houden. 

Wanneer voor de directe één op één zorg meer als één begeleider betrokken was, mocht de tijd 

vermenigvuldigd worden met het aantal begeleiders. 

2.4.3 Indirecte tijdsinschatting 

De schatting van de Indirecte tijd liep over een maand. Elke persoon/zorgverlener (ongeacht de 

functie: pedagoog, psycholoog, opvoeder, sociale dienst, …) die Indirecte tijd voor de zorggebruiker 

besteedde, diende deze gedurende deze maand te inventariseren op een daarvoor ontwikkeld 

registratieformulier (zie boven). De gegevens werden door de verantwoordelijke 

pedagoog/psycholoog/zorgcoördinator van deze leefgroep gesynthetiseerd op een 

syntheseformulier. Belangrijk, enkel de persoonsgebonden indirecte tijd werd geregistreerd, dus 

bijvoorbeeld niet het overleg rond andere zorggebruikers, onderhoud van de leefruimte, enz. 

2.4.4 Afname onafhankelijke variabelen en verzameling a priori waarden  

De afname van alle onafhankelijke variabelen (dus zowel de schalen van het ZZI als de extra 

verzamelde onafhankelijke variabelen) gebeurden tijdens een gesprek met de geselecteerde 

informanten, al dan niet in aanwezigheid van de proefpersoon zelf. De selectie van de informanten 

gebeurde in samenspraak met de verantwoordelijke pedagoog/psycholoog en het netwerk van de 

proefpersoon. De zorggebruiker zelf kon als informant aantreden, mits deze over voldoende 

reflectieve vaardigheden beschikte om zijn of haar ondersteuningsnoden adequaat te kunnen 
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inschatten. Op het moment van de inschaling werden ook alle a priori waarden (zie 2.3.1.3 en 4.3) 

verzameld bij inschaler en informanten. 

2.4.5 Verdere stappen 

Eenmaal de tijdsmetingen en inschalingen waren afgerond, werden de gegevens door de 

verantwoordelijken per e-mail doorgezonden naar de dienst onderzoek van vzw Stijn. Voor 

proefpersonen buiten vzw Stijn gebeurde dit anoniem, zodat de privacy van de proefpersonen 

gegarandeerd werd. 

De registratiebestanden van het ZZI werden anoniem doorgezonden naar het VAPH. Het VAPH 

bezorgde ons daarna de berekende parameterwaarden. 

Na de dataverzameling beschikten we dus per proefpersoon over de Directe tijd per categorie en per 

dag gedurende een week, de Indirecte tijd per categorie per maand (later herberekend per dag), de a 

priori waarden, de score op de verschillende deelschalen van het ZZI, de scores op de extra 

onafhankelijke variabelen en de door het VAPH berekende scores op de B- en P-waarden. In totaal 

hadden we gegevens van 260 proefpersonen. 
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3 Verwerking 

3.1 Selectie van volledige gegevens 

Voor elk van de 260 proefpersonen werd, in het ideale geval, gedurende een week (24 op 24, 7 op 7) 

de Directe tijd geregistreerd. Voor een aantal proefpersonen was deze meting niet volledig. Er waren 

bijvoorbeeld delen van een dag niet geregistreerd of soms werden er hele dagen niet geregistreerd 

omdat de zorggebruiker een dag of twee dagen naar huis ging. Voor elke proefpersoon wilden we 

uiteindelijk een betrouwbaar gemiddelde van de persoonsgebonden Directe tijd per dag verkrijgen. 

Dit gemiddelde kan bekomen worden door de tijd besteed per volledig gemeten dag op te tellen en 

te delen door het aantal volledig gemeten dagen. Indien er voor een bepaalde dag geen volledige 

meting is, zou het mogelijk zijn om de tijd voor die dag te schatten op basis van de tijd besteed 

gedurende het stuk van de dag dat er wel gemeten is (= extrapoleren). Geëxtrapoleerde waarden 

kunnen echter sterk afhankelijk zijn van het moment van de dag waarop er wel gemeten is. Daarom 

werd er bewust voor gekozen om de gegevens van de tijdsmeting niet te extrapoleren van een deel 

van de dag naar een volledige dag. Voor een dag, om meegenomen te worden in de berekening van 

het gemiddelde, werd als voorwaarde gesteld dat de meting voor die dag volledig moet zijn, namelijk 

dat er gedurende 1440 minuten (24u) geregistreerd werd. 

Figuur 1. Links: Aantal proefpersonen tegenover het aantal dagen waarvoor er een volledige 
meting van de Directe tijd is. Rechts: Proportie proefpersonen die overblijft afhankelijk van het 
toegepaste criterium van aantal volledig gemeten dagen  

Figuur 1 (links) geeft een idee van hoeveel van de 260 proefpersonen er hoeveel dagen in de 

registratieweek volledig werden geregistreerd. 
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Figuur 1 (rechts) illustreert welke proportie proefpersonen we overhouden als we het gemiddelde 

over een week baseren op een bepaald aantal volledig gemeten dagen. Stel dat we enkel de 

proefpersonen zouden opnemen waarvan de Directe tijd volledig is over 7 dagen dan zouden dit er 

144 zijn (144/260 = 55%). We willen minimum 80% van de proefpersonen overhouden en vinden het 

voor de betrouwbaarheid belangrijk dat het gemiddelde over een week gebaseerd is op minstens 

meer dan de helft van de dagen. In de grafieken is af te lezen dat als we alle proefpersonen opnemen 

waarbij minstens 4 volledige dagen gedurende de registratieweek gemeten zijn, we 220 

proefpersonen of 85% van de proefpersonen overhouden. We reduceren de proefgroep dus tot deze 

subset. 

Na een verdere inspectie van de gegevens elimineerden we nog vier proefpersonen omdat hiervoor 

cruciale waarden van bepaalde onafhankelijke variabelen ontbraken. De proefgroep die we 

gebruiken voor verdere analyse bestaat dus uit 216 proefpersonen. 

3.2 Overzicht proefpersonen 

3.2.1 Over voorzieningen 

In Tabel 3 wordt een overzicht gegeven van hoe de 216 proefpersonen zich verdelen over de 

voorzieningen en door wie ze werden ingeschaald (MDT of eigen inschaler). 

Tabel 3. Overzicht proefpersonen 

  zelf ingeschaald ingeschaald door MDT totaal 

Sint-Oda 33 0 33 

‘t Weyerke 20 0 20 

Sint-Gerardus 5 0 5 

Klimroos 3 2 5 

Klavertje 7 0 7 

De Witte Mol 7 4 11 

Broeders Ebergiste 24 0 24 

Sint-Ferdinand 11 1 12 

De Beweging 5 0 5 

Sint-Idesbald 1 0 1 

Clara Fey 10 2 12 

Spermalie 13 4 17 

Het Anker 5 3 8 

Dominiek Savio 18 6 24 

Externe voorzieningen 0 32 32 

 
162 54 216 
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3.2.2 Over erkenning 

De proefgroep (N = 216) bestond vooral uit PmH in een residentiële setting (97%). Figuur 2 illustreert 

de verdeling van de proefpersonen per PEC-ticket.  

 
Figuur 2. Frequentieverdeling over PEC ticket 

De proefgroep kan dus niet representatief genoemd worden voor de totale populatie van personen 

met een handicap. Tijdsregistratie in een niet-residentiële setting is niet evident. Net daarom heeft 

een deel van de niet-residentiële voorzieningen die aanvankelijk interesse toonden om mee te 

werken aan dit onderzoek, uiteindelijk afgehaakt. Maar zie ook 5.4. 

3.2.3 Over protocol A en B 

Zoals vermeld onder 2.3.2.1.6 maakt het VAPH gebruik van twee protocollen: protocol A en B. Zoals 

geïllustreerd door Figuur 3, zijn er relatief weinig proefpersonen (16 van de 216) gecategoriseerd 

onder protocol B. 

 
Figuur 3. Aantal proefpersonen per protocol 
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4 Resultaten 

Merk op dat de beschrijvende resultaten van de tijdsmeting in dit rapport verschillen van de 

resultaten van de tijdsmeting zoals ze in het samenvattende rapport (Schouten & Vanermen, 2012) 

werden weergegeven. De reden hiervoor is dat in de dataset die gebruikt werd voor het 

samenvattende rapport de outliers al verwijderd werden. In het huidige, meer uitgebreide, rapport 

illustreren we meer in detail welke waarden als outliers beschouwd werden en hoe we kwamen tot 

de dataset die voor verdere analyse gebruikt werd. 

We bekijken eerst de verdeling van de Directe tijd en Indirecte tijd en hoe de variabelen van het ZZI 

en de extra verzamelde variabelen relateren met de Directe en Indirecte tijd. Vervolgens bekijken we 

de a priori en berekende B-, P-, en N-waarden en hoe ze relateren met de Directe tijd, de variabelen 

van het ZZI en de extra verzamelde variabelen. Ten slotte gaan we in op enkele bijkomende vragen, 

analyses en observaties. 

4.1 Hoeveel tijd wordt per zorggebruiker besteed aan persoonsgebonden 

tijd? 

4.1.1 Hoeveel tijd wordt per zorggebruiker besteed aan directe één op één zorg 

We exploreren de verdeling en descriptieve statistieken van de Directe tijd. 

Tabel 4: Descriptieve statistieken van de Directe tijd 

 Mean Median Standard Deviation Minimum Maximum Valid N 

DIRECTE TIJD 134.94 118.00 79.38 11.00 493.00 216 

 

De totale gemiddelde hoeveelheid Directe tijd per dag is 135 minuten (2u15min). Zoals te 

verwachten bij een tijdsmeting is de verdeling rechts scheef verdeeld (skewness = 1.02, SE = 0.17). 

De Directe tijd is niet normaal verdeeld (Kolmogorov-Smirnov Z = 1.55, p = 0.016). Het histogram en 

de boxplot (Figuur 4) suggereren enkele outliers. In totaal liggen 7 observaties meer dan twee 

standaarddeviaties van het gemiddelde verwijderd (134.94+2*79.38 = 293.7; zie verticale lijn in het 

histogram). Indien de 7 outliers worden verwijderd (N = 209) wordt de veronderstelling van een 

normale verdeling niet meer verworpen (Kolmogorov-Smirnov Z = 1.29, p = 0.071). 
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Figuur 4. Histogram (links) en boxplot6 (rechts) van de Directe tijd. 

We bekijken hoe de Directe tijd zich verdeelt over de verschillende categorieën (we gebruiken de 

afkortingen die eerder werden beschreven; zie 2.3.1.1.1). 

 

Figuur 5. Boxplots van elke subcategorie van de Directe tijd.  

                                                           
6
 Een boxplot illustreert vijf statistieken (de mediaan, het eerste kwartiel, het derde kwartiel, het minimum, en 

het maximum).De horizontale lijn in het midden van de boxen is de mediaan (tweede kwartiel). De onderkant 
van de box representeert percentiel 25 (eerste kwartiel), de bovenkant percentiel 75 (derde kwartiel). De 
snorharen reiken tot 1.5 keer de grootte van de box of tot de minimum of maximumwaarde als die binnen dat 
bereik zou vallen. Als er waarden liggen buiten de snorharen worden deze aangeduid met een bolletje. Extreme 
outliers (waarden die verder dan 3 keer de hoogte van de box verwijderd liggen) worden aangeduid met een 
sterretje. 
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Tabel 5. Descriptieve statistieken van elke subcategorie van de Directe tijd 

 Mean Median Standard Deviation Minimum Maximum Valid N 

ADL 57.9491 45.5000 54.2022 .0000 240.0000 216 

HDL 7.4120 1.0000 15.8716 .0000 125.0000 216 

MTS 1.8380 .0000 5.6343 .0000 54.0000 216 

BEG 17.1389 7.5000 24.1227 .0000 120.0000 216 

VER 6.6019 1.0000 9.9985 .0000 72.0000 216 

DAG 16.2778 10.0000 24.8273 .0000 205.0000 216 

VRIJ 15.9074 6.0000 21.7380 .0000 144.0000 216 

ONTW .9167 .0000 4.3725 .0000 46.0000 216 

THER 6.0463 .0000 8.8632 .0000 50.0000 216 

MV 4.4352 .0000 12.9505 .0000 98.0000 216 

HULP .4213 .0000 1.4701 .0000 10.0000 216 

 

Voor elke categorie van de Directe tijd is het gemiddelde groter dan de mediaan. Dit komt omdat er 

nooit lager dan 0 minuten kan gescoord worden (ondergrens) en er vaak outliers zijn naar boven toe. 

We exploreren verder de gemiddeldes, maar onthouden dat ze omhoog getrokken worden door de 

outliers. Het grootste deel van de Directe tijd gaat naar de categorie ADL, bijna een uur per dag 

(gemiddeld 58 min = 43%; mediaan = 45 min). Aan BEG, DAG en VRIJ wordt telkens gemiddeld tussen 

een kwartier en twintig minuten per dag besteed (mediaan tussen 5 en 10 minuten). Aan HDL, VER, 

THER en MV wordt gemiddeld rond de 5 à 10 minuten per dag besteed (mediaan maximum 1 

minuut). MTS, ONTW en HULP werden eerder zelden gescoord. 

We kunnen een idee van de betrouwbaarheid van de gegevens krijgen door te kijken naar de relaties 

tussen de categorieën.  

Tabel 6. Spearman correlaties tussen ADL, HDL, MTS en BEG 

 ADL HDL MTS BEG 

Spearman's rho ADL Correlation Coefficient 1.000 -.232
**
 -.245

**
 -.406

**
 

Sig. (2-tailed) . .001 .000 .000 

N 216 216 216 216 

HDL Correlation Coefficient -.232
**
 1.000 .248

**
 .335

**
 

Sig. (2-tailed) .001 . .000 .000 

N 216 216 216 216 

MTS Correlation Coefficient -.245
**
 .248

**
 1.000 .319

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 

N 216 216 216 216 

BEG Correlation Coefficient -.406
**
 .335

**
 .319

**
 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . 

N 216 216 216 216 
** betekent significant op 0.01 niveau 
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Tabel 6 geeft aan dat HDL, MTS en BEG onderling positief en significant correleren. Het betreft hier 

categorieën die tijd representeren besteed aan het bevorderen van de zelfstandigheid van de 

zorggebruiker, vaak bij zorggebruikers met een lagere zorgzwaarte. Elk van deze categorieën 

correleert negatief en significant met ADL, de categorie die basisondersteuning representeert en 

verwacht wordt hoog te scoren bij zorggebruikers met een grote zorgzwaarte. Deze bevinding 

ondersteunt de betrouwbaarheid van de gegevens van de Directe tijd. Zie ook 4.5.4 voor een meer 

gedetailleerde bespreking van de negatieve relatie tussen ADL en BEG. Zie 5.1.1 voor meer details 

over de betrouwbaarheid van de tijdsmeting. 

4.1.2 Hoeveel tijd wordt per zorggebruiker besteed aan indirecte één op één zorg 

We exploreren de verdeling en descriptieve statistieken van de Indirecte tijd. Bij de indirecte 

tijdsmeting ging het om een inschatting van de tijd besteed aan persoongebonden indirecte zorgen 

gespreid over een maand. We delen de inschatting uitgedrukt in minuten per maand door 30 om het 

gemiddeld aantal minuten per dag te bekomen. Op deze manier zijn de gegevens van de Indirecte 

tijd beter vergelijkbaar met de gegevens van de Directe tijd. 

Tabel 7. Descriptieve statistieken van de Indirecte tijd 

 Mean Median Standard Deviation Minimum Maximum Valid N 

INDIRECTE TIJD 53.88 26.50 94.72 .00 459.00 216 

 

 

Figuur 6. Histogram (links) en boxplot (rechts) van de Indirecte tijd. 

De Indirecte tijd is niet normaal verdeeld (Kolmogorov-Smirnov Z = 5.461, p < 0.01). Het histogram en 

de boxplot tonen een sterk rechts scheve verdeling (skewness = 3.17, SE = 0.17). Inderdaad, de 

gemiddelde Indirecte tijd (54 minuten) is twee keer zo groot als de mediaan (27 minuten). Er liggen 

15 observaties meer dan twee standaarddeviaties van het gemiddelde verwijderd (53.88+2*94.72 = 



 

38 
 

242.44; zie verticale lijn in het histogram). Als de 15 outliers worden verwijderd (N = 201) is de 

indirecte tijd nog steeds niet normaal verdeeld (Kolmogorov-Smirnov Z = 2.564, p < 0.01). 

We bekijken hoe de Indirecte tijd zich verdeelt over de verschillende categorieën (we gebruiken de 

afkortingen die eerder werden beschreven; zie 2.3.1.1.2). 

Tabel 8. Descriptieve statistieken van elke subcategorie van de Directe tijd 

 Mean Median Standard Deviation Minimum Maximum Valid N 

V+O 21.6435 9.0000 38.1452 .0000 177.0000 216 

CON 3.2639 2.0000 4.3036 .0000 32.0000 216 

LOG 28.9722 12.0000 58.7695 .0000 270.0000 216 

 

 

Figuur 7. Boxplots van elke subcategorie van de Indirecte tijd.  

Meer dan de helft van de Indirecte tijd gaat naar de categorie LOG, gemiddeld bijna een half uur per 

dag (mediaan = 12 min). Aan V+O wordt gemiddeld iets meer dan 20 minuten per dag besteed 

(mediaan = 9 min) en aan CON gemiddeld een drietal minuten per dag (mediaan = 2 min). 

Zoals verwacht zijn de gegevens van de Indirecte tijd meer variabel. Het gaat hier immers om een 

inschatting en geen meting. 

4.1.3 Verband tussen Directe en Indirecte tijd en hoe de outliers overlappen 

De scatterplot van de Directe tijd tegenover de Indirecte tijd (Figuur 8) toont aan dat het lineaire 

verband tussen de Directe tijd en Indirecte tijd (Pearson correlatie r(214) = 0.202, p = 0.003) sterk 

bepaald wordt door de outliers van de Indirecte tijd. 
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Figuur 8. Scatterplot van de Directe tijd tegenover de Indirecte tijd. 

Aangezien zowel de Directe tijd als de Indirecte tijd niet normaal verdeeld zijn, berekenen we de 

Spearman correlatie. We vinden een duidelijk positief significant verband tussen de Directe tijd en de 

Indirecte tijd, r(214) = 0.382, p < 0.001.  

Tabel 9. Overlap outliers Directe tijd en Indirecte tijd 

 INDIRECTE TIJD Total 

GEEN OUTLIER OUTLIER 

DIRECTE TIJD GEEN OUTLIER 194 15 209 

OUTLIER 7 0 7 

Total 201 15 216 

 

Tabel 9 geeft aan dat geen enkel van de outliers van de Indirecte tijd ook een outlier is bij de Directe 

tijd. De Spearman correlatie tussen de Directe tijd en Indirecte tijd berekend zonder de outliers (194 

observaties) bedraagt r(192) = 0.379, p < 0.001 en is dus bijna identiek aan de hierboven vermelde 

correlatie met outliers. 

4.1.4 Conclusie 

Zowel de Directe tijd als de Indirecte tijd zijn scheef verdeeld. Voor de Directe tijd identificeren we 7 

outliers, voor de Indirecte tijd 15. De gegevens van de Indirecte tijd resulteren uit een inschatting 

en zijn zoals verwacht meer variabel. De gegevens van de Directe tijd resulteren uit een meting. De 

Directe tijd wordt voor een groot stuk bepaald door ADL (43%). Er is geen overlap tussen de outliers 
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van de Directe tijd en Indirecte tijd. De correlatie tussen de Directe tijd en Indirecte tijd bedraagt r = 

0.38. 

4.2 Welke variabelen bepalen de variatie in persoonsgebonden tijd? 

4.2.1 Statistische aanpak 

In dit onderzoek is de persoonsgebonden tijd de cruciale afhankelijke variabele. We gaan er immers 

van uit dat de persoonsgebonden tijd en vooral de gemeten Directe persoonsgebonden tijd de beste 

meetbare indicatie geeft van zorgzwaarte. Het doel van dit onderzoek is na te gaan welke 

(combinatie van) onafhankelijke variabelen de Directe persoonsgebonden tijd het best voorspellen. 

Vooraleer combinaties van onafhankelijke variabelen te bekijken als voorspellers van Directe tijd, is 

het zinvol om voor elke onafhankelijke variabele de relatie na te gaan met de afhankelijke variabele. 

We maken een onderscheid tussen enerzijds de onafhankelijke variabelen die ook onderzocht 

worden in het onderzoek van het VAPH, meer bepaald de schaalwaarden van de instrumenten 

waaruit het ZZI is opgebouwd en anderzijds de onafhankelijke variabelen die specifiek zijn voor ons 

onderzoek, de ‘extra onafhankelijke variabelen’. 

4.2.1.1 Analysetechnieken 

In de analyses waarbij de combinaties van onafhankelijke variabelen als voorspellers van de Directe 

tijd onderzocht worden, zullen de outliers verwijderd worden. Dezelfde outliers worden verwijderd 

voor het bekijken van de univariate relaties tussen de onafhankelijke variabelen en de Directe tijd. 

Om de univariate relaties te exploreren wordt gebruik gemaakt van boxplots (zie voetnoot 6 p. 35) of 

van scatterplots waarbij een LOESS curve7 (Cleveland & Devlin, 1988) gefit is. We bekijken per 

onafhankelijke variabele ook telkens de Spearman correlatie8. Kleuren (indien zichtbaar) in tabellen 

duiden de sterkte en richting van de correlatie aan. Hoe roder hoe sterker de negatieve correlatie, 

hoe groener, hoe sterker de positieve correlatie.  

Om na te gaan welke combinatie van variabelen de Directe tijd het best voorspellen, gebruikten we 

multiple lineaire regressie. Om een valide model te bekomen is het nodig een reeks controles en 

assumptietesten te doen. 

                                                           
7
 In tegenstelling tot een lineaire regressielijn laat een LOESS curve toe het lineaire verband lokaal en over het 

hele bereik van de onafhankelijke variabele te bekijken. Niet-lineariteiten kunnen zo sneller worden 
opgespoord. 
8
 Tenzij anders vermeld verwijzen we met een correlatie steeds naar de Spearman correlatie. Eenvoudig 

uitgedrukt geeft de Spearman correlatie tussen twee variabelen weer in welke mate, als de ene variabele 
stijgt/daalt, de andere variabele ook stijgt/daalt. In tegenstelling tot de Pearson correlatie maakt de Spearman 
correlatie abstractie van de gelijkmatigheid (lineariteit) waarmee de ene variabele stijgt/daalt t.o.v. de andere. 
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4.2.1.2 Controle van assumpties en criteria 

Om de tekst leesbaar te houden zullen de resultaten van de controles enkel worden vernoemd 

wanneer er niet voldaan werd aan een criterium of assumptie. De controleprocedure is gebaseerd op 

Field (2009) en ziet er uit als volgt: 

- Test van de assumptie van geen multicollineariteit:  

o VIF values moeten <10.  

o Average VIF values mogen niet substantieel groter zijn dan 1.  

o Tolerance lager dan 0.1 wijst op een probleem, lager dan 0.2 wijst op een mogelijk 

probleem. 

- Test van independent errors: Durbin-Watson test moet dicht bij 2 liggen. 

Zoals eerder vermeld werden al outliers verwijderd. Toch is het belangrijk om na te kijken of er geen 

andere observaties zijn die het regressiemodel te sterk beïnvloeden (Field, 2009). 

- Standardized residuals: 

o niet meer dan 5% absolute waarde groter dan 2  

o niet meer dan 1% absolute waarde groter dan 2.5 

o waarden boven 3 kunnen outliers zijn. 

- Cook’s distance: waarden > 1 kunnen het model beïnvloeden 

- Average leverage ((k+1)/n): waarden die meer dan twee tot drie keer groter zijn kunnen 

problematisch zijn. 

- Mahalanobis distance: checken of de waarde niet meer dan 15 à 20 bedraagt.  

- DFBeta: check of er waarden zijn > 1 

- Boven en ondergrenzen voor de Covariance Ratio (CVR): De bovengrens is 1+3*Average 

leverage. De ondergrens is 1-3*Average leverage. Waarden die buiten dit bereik vallen 

kunnen problematisch zijn. 

Daarnaast is het ook belangrijk de assumpties van het model te checken: homogeniteit van de 

varianties en lineariteit. Dit deden we door het checken van de plots van de gestandaardiseerde 

residuals tegenover de gestandaardiseerde voorspelling en van de plots van de gestandaardiseerde 

residuals tegenover elke predictor. Met histogrammen en P-P plots werd gecheckt of voldaan was 

aan normaliteit. 
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4.2.2 Univariate relaties tussen de schaalwaarden van het ZZI en de Directe tijd. 

4.2.2.1 Support Intensity Scale (SIS) 

De SIS bestaat uit drie secties. De SISindexplusVL (VL staat voor Vlaamse normering) combineert de 

scores op secties 1 en 2. Sectie 3A peilt naar de behoefte aan medische ondersteuning, Sectie 3B 

bevraagt de behoefte aan gedragsmatige ondersteuning. Hoe hoger de score, hoe groter de 

ondersteuningsnood. 

 

 

 
Figuur 9. Histogrammen van de SISindexplusVL, SIS3A en SIS3B en scatterplots van de Directe tijd 
tegenover de SISindexplusVL, SIS3A en SIS3B 
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Zowel de SISindexplusVL (r(200) = 0.266, p < 0.001) als de SIS3A (r(207) = 0.381, p < 0.001) correleren 

significant positief met de Directe tijd. Er is geen systematisch verband tussen de SIS3B en de Directe 

tijd (r(207) = 0.001, p = 0.993). Als we kijken naar de deelcategorieën van de Directe tijd (zie Tabel 

10) dan zien we dat de SISindexplusVL voornamelijk correleert met ADL (r(200) = 0.50, p < 0.001). 

Ook HDL en MTS correleren significant maar negatief (en kleiner dan -0.30) met de SISindexplusVL. 

De SIS3A correleert met categorie MV (r(207) = 0.316, p < 0.01), maar heeft ook nog correlaties 

hoger dan 0.30 met ADL en THER en correleert negatief met BEG. SIS3B vertoont geen overtuigende 

correlaties met de deelcategorieën van de Directe tijd. 

4.2.2.2 Barthel 

Het bereik van de Barthel loopt tussen -2 en 100. Hoe lager de score, hoe groter de afhankelijkheid 

op vlak van de elementaire zorgbehoefte. 

  
Figuur 10. Histogram van de score op de Barthel en scatterplot van de Directe tijd tegenover de 
score op de Barthel 

De Barthel correleert significant negatief met de Directe tijd (r(207) = -0.541, p < 0.001). Uit de 

correlaties van de Barthel met de deelcategorieën van de Directe tijd (zie Tabel 10) blijkt dat de 

Barthel heel goed de tijd besteed aan ADL voorspelt (r(207) = -0.85, p < 0.001). Relatief sterke 

verbanden zijn er ook met THER (zelfde richting als ADL) en HDL, MTS en BEG (omgekeerde richting 

als ADL). De Barthel geeft een goede lineaire voorspelling van ADL (Pearson r (207) = -0.79, p < 

0.001). 

4.2.2.3 Elida 

Het bereik van de Elida loopt tussen 0 en 100. Hoe hoger de eindscore is, hoe groter de 

afhankelijkheid op vlak van ruimere zelfredzaamheid. 
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Figuur 11. Histogram van de score op de Elida en scatterplot van de Directe tijd tegenover de score 
op de Elida 

De Elida correleert significant positief met de Directe tijd (r(206) = 0.526, p < 0.001). Als we kijken 

naar de correlaties tussen de Elida en de deelcategorieën van de Directe tijd (zie Tabel 10) dan 

vinden we grosso modo dezelfde relaties als voor de Barthel. Ook voor de Elida is de correlatie met 

ADL het hoogst en heel sterk (r(206) = 0.80, p < 0.001). Dit is niet verwonderlijk, de Barthel en Elida 

correleren onderling ook heel sterk (r(206) = - 0.836, p < 0.001). Zoals ook Figuur 11 suggereert, geeft 

de Elida een minder goede lineaire voorspelling van ADL (Pearson r(206) = 0.66) dan de Barthel. 

4.2.2.4 Storend gedragschaal (SGZ) 

De uitkomst van de SGZ is een gestandaardiseerde score tussen 2 en 9, waarbij een lagere score 

storend gedrag betekent. 

  
Figuur 12. Histogram van de score op de SGZ en scatterplot van de Directe tijd tegenover de score 
op de SGZ 

De SGZ correleert niet significant met de Directe tijd (r(199) = -0.094, p = 0.185). Net als de SIS3B 

correleert ook SGZ met geen enkele van de deelcategorieën van de Directe tijd hoger dan 0.30 (zie 

Tabel 10). Uit Tabel 12 blijkt wel dat de SGZ significant negatief correleert met de Indirecte tijd 
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(r(191) = -0.321, p < 0.001), meer specifiek met Indirecte tijd besteed aan voorbereiding en overleg 

(V+O; r(191) = -0.364, p < 0.001, zie 4.2.4). 

4.2.2.5 Schaal Leen Vanermen (LVE) 

De score op de schaal LVE is categorisch in de zin dat de zorggebruiker wordt ingedeeld in één van 

vier mogelijke zorggroepen. Het voordeel van de schaal LVE is dat elke zorggroep gekoppeld is aan 

een gemiddeld aantal zorgminuten (0, 4, 8 of 39 minuten). Om het verband met de Directe tijd na te 

gaan is het informatiever de schaal LVE uit te drukken in minuten. 

 
Figuur 13. Histogram van de score op de schaal LVE en scatterplot van de Directe tijd tegenover de 
score op de schaal LVE 

De schaal LVE correleert significant positief met de Directe tijd (r(206) = 0.300, p < 0.001). De LOESS 

curve (Figuur 13) suggereert dat de hoeveelheid Directe tijd voor zorggroep 4 (39 minuten) ongeveer 

gelijk is aan die van zorggroep 3 (8 minuten). Net als de SIS3A zou de schaal LVE verwacht kunnen 

worden te correleren met deelcategorie MV. We vinden (zie Tabel 10) inderdaad een significante 

maar wel relatief lage correlatie (r(206) = 0.178, p = 0.01). De beperkte correlatie is begrijpelijk 

gezien categorie MV niet vaak gescoord werd. De schaal LVE correleert het sterkst met ADL en THER 

(0.44) en met HULP (0.33). Er is een duidelijk verband tussen de SIS3A en de schaal LVE (r(206) = 

0.569, p < 0.001). 

4.2.2.6 Sociaal-emotioneel functioneren (SOCEMO) 

Het bereik van de SOCEMO ligt tussen 0 en 11. Een hogere score geeft een grotere indicatie voor 

sociaal-emotionele problemen. 
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Figuur 14. Histogram van de score op de SOCEMO en scatterplot van de Directe tijd tegenover de 
score op de SOCEMO 

De SOCEMO correleert niet significant met de Directe tijd (r(199) = 0.044, p = 0.531). Ondanks de 

afwezigheid van een correlatie met de totale Directe tijd vinden we wel een vermeldenswaardig 

verband tussen de SOCEMO en categorie BEG (r(200) = 0.364, p < 0.001). 

4.2.2.7 Conclusie 

De schalen van het ZZI die het sterkst correleren met de Directe tijd zijn schalen die specifiek peilen 

naar zelfredzaamheid, namelijk de Barthel en de Elida. Beide schalen zijn inderdaad goede 

voorspellers van directe persoonsgebonden tijd besteed aan hulp bij de activiteiten van het 

dagelijkse leven (ADL).  

De SISindexplusVL correleert ook met de Directe tijd, maar niet sterker dan schalen die specifiek tijd 

aan medische verzorging meten zoals de SIS3A en schaal LVE. Schalen die medische verzorging 

meten zoals de SIS3A en LVE correleren met (meten deels hetzelfde als) schalen die 

zelfredzaamheid meten. Multiple regressies (zie verder) kunnen uitwijzen of schalen die medische 

ondersteuning meten variantie verklaren bovenop de variantie verklaard door schalen die 

zelfredzaamheid meten. 

De SIS3B, de SGZ en de SOCEMO correleren niet met de Directe tijd wat suggereert dat 

gedragsproblemen geen meetbare invloed hebben op de totale Directe tijd. Enkel voor de SOCEMO, 

die meer specifiek ook naar sociaal-emotionele problemen peilt, vinden we een relatie met een 

deelcategorie van de Directe tijd, namelijk tijd besteed aan begeleiding (BEG). De SGZ correleert 

wel met de Indirecte tijd, meer specifiek met tijd die besteed wordt aan voorbereiding en overleg 

(V+O). 
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Tabel 10. Spearman correlaties tussen de schaalwaarden van de instrumenten van het ZZI en de categorieën Directe tijd 

  DIRECTE TIJD ADL HDL MTS BEG VER DAG VRIJ ONTW THER MV HULP 

SISindexplusVL Correlation Coefficient ,266 ,500 -,379 -,381 -,259 ,124 ,228 ,248 -,130 -,052 -,016 ,134 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,078 ,001 ,000 ,066 ,463 ,822 ,058 

N 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 

SIS3A Correlation Coefficient ,382 ,551 -,198 -,102 -,351 ,107 -,099 ,178 -,042 ,548 ,318 ,250 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,004 ,142 ,000 ,124 ,154 ,010 ,549 ,000 ,000 ,000 

N 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 

SIS3B Correlation Coefficient ,001 -,036 -,136 -,085 ,208 ,004 ,108 ,182 ,002 -,220 -,130 -,105 

Sig. (2-tailed) ,993 ,607 ,050 ,220 ,002 ,959 ,120 ,008 ,977 ,001 ,060 ,132 

N 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 

Barthel Correlation Coefficient -,541 -,850 ,318 ,305 ,534 -,106 ,038 -,219 ,137 -,473 -,101 -,280 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,125 ,581 ,001 ,048 ,000 ,146 ,000 

N 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 

Elida Correlation Coefficient ,526 ,800 -,387 -,387 -,465 ,106 ,125 ,345 -,150 ,265 ,069 ,219 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,126 ,072 ,000 ,031 ,000 ,322 ,002 

N 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 

SGZ Correlation Coefficient -,094 -,092 ,206 ,210 -,103 ,002 -,146 -,189 ,057 ,219 ,172 ,066 

Sig. (2-tailed) ,185 ,195 ,003 ,003 ,147 ,978 ,038 ,007 ,423 ,002 ,014 ,351 

N 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 201 

LVE minutes Correlation Coefficient ,300 ,442 -,146 -,085 -,266 ,018 -,057 ,050 -,007 ,436 ,178 ,331 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,035 ,223 ,000 ,797 ,410 ,469 ,922 ,000 ,010 ,000 

N 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 

SOCEMO Correlation Coefficient ,044 -,110 -,092 -,004 ,364 -,137 ,026 ,030 -,001 -,223 -,152 -,202 

Sig. (2-tailed) ,531 ,118 ,194 ,956 ,000 ,052 ,710 ,671 ,994 ,001 ,031 ,004 

N 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 
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4.2.3 Univariate relaties tussen de extra onafhankelijke variabelen en de Directe tijd 

Ook voor de extra verzamelde onafhankelijke variabelen bekijken we de relatie met de Directe tijd. 

De variabelen die we bekijken zijn: leeftijd, aangeboren of niet-aangeboren handicap, verstandelijke 

handicap, motorische handicap bovenste ledematen, motorische handicap onderste ledematen, 

visuele handicap, auditieve handicap, communicatieve handicap, psychiatrische diagnose, 

autismespectrumstoornis, en aanwezigheid van epilepsie. We bekijken ook de relatie tussen de 

Directe tijd en de schaal Guy Vanden Boer (GVDB) en het consensusprotocol ernstig probleemgedrag 

(CEP). 

4.2.3.1 Schaal Guy Vanden Boer (GVDB) 

De uitkomst van de schaal GVDB resulteert in één van vijf mogelijke zorggroepen. Elke zorggroep 

komt overeen met een bepaald aantal zorgminuten. Voor het bekijken van de relatie met de Directe 

tijd is het dus interessant de relatie te bekijken met de GVDB uitgedrukt in minuten. 

 

 
Figuur 15. Histogram van de scores op de GVDB (links boven), van de ADL tijdsgegevens (rechts 
boven) en scatterplots van de Directe tijd (links onder) en ADL (rechts onder) tegenover de score op 
de GVDB. De stippellijn geeft aan waar het aantal minuten op de X-as overeenkomt met het aantal 
minuten op de Y-as. 

Er is een sterk verband van de GVDB met de Directe tijd (r(207) = 0.58, p < 0.001) en een heel sterk 

verband tussen de GVDB en ADL (r(207) = 0.80, p < 0.001). Verder correleert de GVDB nog 
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betekenisvol positief met THER (r = 0.40) en HULP (r = 0.34) en negatief met BEG (r = -0.46). De 

Pearson correlatie tussen de GVDB en ADL is ook hoog (r(207) = 0.76, p < 0.001) wat het sterke 

lineaire verband bevestigt dat ook gesuggereerd wordt door de scatterplot van ADL versus GVDB. 

Wat opvalt, is dat gemiddeld gezien (dit geldt ook voor de medianen) de Directe tijd, maar ook de tijd 

besteed aan ADL afzonderlijk, hoger is dan de tijd die overeenkomt met de specifieke tijdscategorie 

van de GVDB. De LOESS curve valt steeds boven de stippellijncurve die aanduidt hoe de tijd zou lopen 

als die perfect overeenkwam met de tijdswaarden aangegeven door de GVDB9. De helling van de 

Directe tijd curve komt relatief goed overeen met de helling voorspeld door de GVDB. 

4.2.3.2 Consensusprotocol Ernstig Probleemgedrag (CEP) 

 

  

Figuur 16. Histogram van de score op de CEP (links boven), de BEG tijdsgegevens (rechts boven) en 
scatterplots van de Directe tijd (links onder) en BEG (rechts onder) tegenover de score op de CEP 

Er is geen ordinaal verband tussen de CEP en de Directe tijd (r(205) = 0.02, p = 0.77). Er is wel een 

matig verband met BEG (r(205) = 0.33, p < 0.001). 

                                                           
9
 Het feit dat de tijd besteed aan ADL groter is dan de tijdscategorieën van de schaal Guy Vanden Boer kan te 

wijten zijn aan de stijging van de zorgzwaarte in onze voorzieningen sinds de constructie van de schaal. Dit 
komt overeen met het subjectief aanvoelen van de personeelsleden in onze settings. 
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4.2.3.3 Leeftijd 

 
Figuur 17. Histogram van de leeftijd en scatterplot van de Directe tijd tegenover de leeftijd. 

Leeftijd correleert niet significant met Directe tijd (r(205) = -0.025, p =0.717). Er is wel een beperkte, 

maar significante positieve correlatie van leeftijd met ADL (r(205) = 0.212, p < 0.01) en negatieve 

correlatie met HDL (r(205) = -0.199, p < 0.01) en BEG (r(205) = -0.157, p = 0.024). 

4.2.3.4 Ontstaan handicap 

 

Figuur 18. Aantallen (links) en boxplots van de Directe tijd (rechts) voor aangeboren en niet-
aangeboren handicap. 

Van de 209 proefpersonen hebben 28 een niet-aangeboren handicap (13%). Er is geen verschil in 

Directe tijd voor personen met een aangeboren (gehercodeerd als 1) versus niet-aangeboren 

(gehercodeerd als 0) handicap (r (207) = -0.03, p = 0.60). Er zijn ook geen betekenisvolle relaties met 

de deelcategorieën van de Directe tijd. 
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4.2.3.5 Verstandelijke handicap 

 
Figuur 19. Aantallen (links) en boxplots van de Directe tijd (rechts) voor elk niveau van 
verstandelijke handicap. 

De graad van verstandelijke handicap of cognitief functioneren werd in de volgende categorieën 

geregistreerd: normaal begaafd, partiële cognitieve beperkingen (aandachtsstoornissen, 

geheugenstoornissen, …), zwakbegaafd (IQ 70-85), licht verstandelijke handicap (IQ 55-70), matig 

verstandelijke handicap (IQ 40-55), ernstig verstandelijke handicap (IQ 25-40) en diep verstandelijke 

handicap (IQ lager dan 25). Ook personen met een cognitieve handicap ontstaan na 18 jaar behoren 

tot de categorie die strookt met de IQ score. Deze 7 categorieën werden voor data-analyse herleid 

tot 6 scores waarbij de categorieën ‘normaal begaafd’ en ‘partiële cognitieve beperkingen’ werden 

samengenomen. We krijgen dan de volgende cijfercodes: 0 = normaal begaafd of partiële cognitieve 

beperkingen; 1 = zwak begaafd; 2 = licht; 3 = matig; 4 = ernstig; 5 = diep verstandelijke handicap. 

De boxplots (Figuur 19) suggereren een curvilinear verband waarbij de zwaarste en lichtste 

categorieën van verstandelijke handicap de meeste Directe tijd vergen terwijl lichte en matige 

verstandelijke handicaps minder Directe tijd lijken te vergen. 

 
Figuur 20. Boxplots van ADL (links) en BEG (rechts) voor elk niveau van verstandelijke handicap 
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Boxplots van tijd besteed aan ADL tonen aan dat het curvilineair verband vooral resulteert uit de 

relatie van verstandelijke handicap met ADL. Tussen BEG en verstandelijke handicap lijkt er een 

omgekeerd curvilineair verband te zijn. Bij personen zonder verstandelijke handicap of personen met 

een diep verstandelijke handicap wordt het minst tijd besteed aan begeleiding, terwijl dit bij 

personen met een lichte of matige verstandelijke handicap net meer is.  

De vraag kan hier gesteld worden of personen zonder verstandelijke handicap die weinig begeleiding 

(BEG) nodig hebben en veel ADL-zorg niet eerder een specifiek motorische problematiek hebben. Dit 

lijkt zo te zijn. In de groep met verstandelijke handicap = 0, BEG < 0 min en ADL > 50 (in totaal 18 

personen) heeft 72% een ernstige handicap (categorie 3 of 4; zie verder) van de onderste ledematen 

(vs. 18% in de totale groep) en 39% een ernstige handicap (categorie 3 of 4; zie verder) van de 

bovenste ledematen (vs. 12% in de totale groep). De helft (50%, 9 personen) van deze groep hebben 

een niet-aangeboren handicap, terwijl dit slechts 13% bedraagt in de totale proefgroep. 

4.2.3.6 Motorische handicap bovenste ledematen 

De graad van motorische handicap bovenste ledematen werd geregistreerd in vijf categorieën die 

voor analyse werden gehercodeerd als volgt: 0 = volledig functioneel; 1 = gedeeltelijk functioneel 

eenzijdig; 2 = gedeeltelijk functioneel tweezijdig; 3 = niet functioneel eenzijdig; 4 = niet functioneel 

tweezijdig. 

 
Figuur 21. Aantallen (links) en boxplots van de Directe tijd (rechts) voor elk niveau van motorische 
handicap bovenste ledematen 

De boxplots suggereren een stijging van de Directe tijd naarmate de graad van motorische handicap 

van de bovenste ledematen toeneemt. Dit wordt bevestigd door de significante positieve correlatie 

tussen motorische handicap bovenste ledematen en Directe tijd (r(205) = 0.374, p < 0.001). De 

positieve relatie met de Directe tijd lijkt vooral afkomstig te zijn van deelcategorieën ADL (0.513), 

THER (0.492) en HULP (0.308). BEG correleert significant negatief (-0.385) met motorische handicap 

bovenste ledematen (telkens p < 0.001). 
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4.2.3.7 Motorische handicap onderste ledematen 

Net als voor motorische handicap bovenste ledematen werd motorische handicap onderste 

ledematen gehercodeerd als volgt: 0 = volledig functioneel; 1 = gedeeltelijk functioneel eenzijdig; 2 = 

gedeeltelijk functioneel tweezijdig; 3 = niet functioneel eenzijdig; 4 = niet functioneel tweezijdig. 

 
Figuur 22. Aantallen (links) en boxplots van de Directe tijd (rechts) voor elk niveau van motorische 
handicap onderste ledematen 

Bij de functionaliteit van de onderste ledematen, werd slechts voor één persoon ‘niet functioneel 

eenzijdig’ geregistreerd. De boxplots suggereren een stijging van de Directe tijd naarmate de graad 

van motorische handicap van de onderste ledematen toeneemt. Dit wordt bevestigd door een 

significante positieve correlatie tussen Directe tijd en motorische handicap onderste ledematen 

(r(204) = 0.37, p < 0.001). De relatie van motorische handicap onderste ledematen met de 

deelcategorieën van de Directe tijd zijn gelijkaardig als die bij motorische handicap bovenste 

ledematen, namelijk betekenisvolle positieve correlaties (> 0.30, p < 0.001) met ADL (0.562), THER 

(0.632) en HULP (0.324) en een negatieve correlatie met BEG (-0.422). Motorische handicap 

bovenste ledematen correleert immers sterk met motorische handicap onderste ledematen (r(204) = 

0.744, p < 0.001).  

4.2.3.8 Visuele handicap 

De aanwezigheid van een visuele handicap werd aanvankelijk geregistreerd als één van 13 mogelijke 

categorieën waarbij ‘blind’ werd onderverdeeld in 4 ontstaansmomenten (bij de geboorte, kinder-en 

jeugdjaren, tussen 20 en 60 jaar en na 60 jaar) en ‘slechtziend’ werd onverdeeld in ontstaan t.g.v. CVI 

of ontstaan door een oogaandoening waarbij beide categorieën nog eens onderverdeeld werden in 

de vier eerder vernoemde mogelijke ontstaansmomenten. Omdat deze onderverdeling voor analyse 

niet overzichtelijk is en moeilijk kan geordend worden naar graad van ernst van visuele beperking 

werd deze variabele gehercodeerd tot drie categorieën: 0 = geen visuele handicap, 1 = slechtziend, 

en 2 = blind. 



 

54 
 

 
Figuur 23. Aantallen (links) en boxplots van de Directe tijd (rechts) voor elk niveau van visuele 
handicap. 

De boxplots suggereren een positief verband tussen Directe tijd en de ernst van de visuele handicap. 

Dit wordt bevestigd door een significante positieve correlatie (r(207) = 0.222, p = 0.001). Visuele 

handicap correleert ook betekenisvol positief met deelcategorie ADL (r(207) = 0.323, p < 0.001). 

4.2.3.9 Auditieve handicap 

De variabele auditieve handicap werd aanvankelijk geregistreerd als één van 15 mogelijke 

categorieën. Deze variabele werd gereduceerd tot 5 categorieën: geen auditieve handicap (0), licht 

(1), matig (2) en zwaar slechthorend (3) en doof (4). 

  

Figuur 24. Aantallen (links) en boxplots van de Directe tijd (rechts) voor elk niveau van auditieve 
handicap. 

De boxplots suggereren geen systematisch verband tussen de ernst van de auditieve handicap en de 

Directe tijd. Dit wordt bevestigd door de afwezigheid van een significante correlatie (r(207) = 0.068, p 

= 0.325). Merk op dat de hoeveelheid observaties per categorie wel erg laag is. Hoe dan ook, er is 

geen trend observeerbaar. Er zijn ook geen betekenisvolle relaties van auditieve handicap met de 

deelcategorieën van de Directe tijd. 
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4.2.3.10 Communicatieve handicap 

Deze variabele heeft vier niveaus: gesproken communicatie zonder hulpmiddelen (0), gesproken 

communicatie met hulpmiddelen en aanpassingen (1), aangewezen op alternatieve visuele 

communicatie (2), zeer beperkte communicatie (enkel verstaanbaar voor zeer vertrouwde personen, 

voornamelijk non-verbaal) (3). 

De boxplots suggereren een lichte stijging van de Directe tijd naarmate de ernst van de 

communicatieve handicap toeneemt. Dit wordt bevestigd door een significante positieve correlatie 

(r(204) = 0.208, p = 0.003). Wat betreft de deelcategorieën van de Directe tijd is er een relatief hoge 

correlatie met ADL (0.455) en een betekenisvolle correlatie met VRIJ (0.319). We vinden een 

betekenisvolle negatieve correlatie met BEG (-0.354) (alle p < 0.001). 

 
Figuur 25. Aantallen (links) en boxplots van de Directe tijd (rechts) voor elk niveau van 
communicatieve handicap. 

4.2.3.11 Psychiatrische diagnose 

 
Figuur 26. Aantallen (links) en boxplots van de Directe tijd (rechts) voor personen met en personen 
zonder een psychiatrische diagnose. 

De boxplots lijken een trend te suggereren dat voor personen met een psychiatrische diagnose (20% 

van totaal) er net iets minder Directe tijd wordt besteed dan voor personen die niet gediagnosticeerd 
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zijn met een psychiatrische diagnose. Het verschil is significant in een Mann-Withney test (U = 2667, 

p = 0.028), dit is analoog aan de Spearman correlatie (r(206) = -0.152, p =0.028).  

We vinden een significant effect in dezelfde richting voor ADL (-0.18, p = 0.009) en een omgekeerd 

effect voor BEG (r(206) = 0.144, p = 0.0328). Er wordt dus net iets meer Directe tijd in de vorm van 

begeleiding besteed aan mensen met een psychiatrische diagnose, in vergelijking met mensen 

zonder psychiatrische diagnose. De data lijken te suggereren dat PmH met een psychiatrische 

diagnose in onze proefgroep doorgaans een grotere basiszelfredzaamheid hebben. 

 

Figuur 27. Boxplots van ADL (links) en BEG (rechts) voor personen met en personen zonder een 
psychiatrische diagnose. 

4.2.3.12 Autismespectrumstoornis 

 
Figuur 28. Aantallen (links) en boxplots van de Directe tijd (rechts) voor personen met en personen 
zonder een autismespectrumstoornis. 

We vinden geen effect van autismespectrumstoornis op de Directe tijd (Mann-Withney test, p = 

0.689). Er is wel een klein maar significant effect op BEG (r(207) = 0.163, p = 0.018). Dit komt niet tot 

uiting in de totale Directe tijdscore omdat er een klein maar significant omgekeerd effect is van THER 

(r(207) = -0.197, p = 0.004) en MV (r(207) = -0.213, p = 0.002). Bij PmH met een 
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autismespectrumstoornis (17% van totaal) wordt dus (een beetje) meer tijd besteed aan begeleiding 

en minder aan therapie en medische verzorging dan bij PmH zonder een autismespectrumstoornis. 

4.2.3.13 Aanwezigheid van epilepsie 

 
Figuur 29. Aantallen (links) en boxplots van de Directe tijd (rechts) voor personen met en personen 
zonder epilepsie. 

De boxplots suggereren geen verschil in Directe tijd tussen zorggebruikers die wel (32%) of niet (68%) 

gediagnosticeerd werden met epilepsie. Er is inderdaad geen effect van deze variabele op de Directe 

tijd (r(205) = 0.041, p = 0.555). Wat betreft de deelcategorieën van de Directe tijd wordt er ook geen 

enkel betekenisvol verband gevonden met de aanwezigheid van epilepsie. 

4.2.3.14 Conclusie 

De extra onafhankelijke variabelen die betekenisvol correleren met de Directe tijd (of meer 

specifiek met ADL) zijn motorische handicap van de bovenste ledematen, motorische handicap van 

de onderste ledematen, visuele handicap, communicatieve handicap en de schaal GVDB. Vooral 

voor schaal GVDB (zeer goede voorspelling van ADL) en motorische handicap vinden we een sterk 

afzonderlijk verband met de Directe tijd. De CEP heeft geen direct verband met de Directe tijd, wel 

met BEG. Indien er een relatie wordt gevonden van een bepaalde variabele met de Directe tijd 

wordt dit steeds veroorzaakt door een relatie van die variabele met de tijd besteed aan ADL. ADL 

bepaalt immers voor gemiddeld 43% de Directe tijd. In dergelijke gevallen is er vaak een 

omgekeerd verband van deze variabele met BEG. Er is een relatief sterk negatief verband tussen 

ADL en BEG (r = -0.44). Er is een sterk positief verband tussen Directe tijd en ADL (r = 0.70), maar 

geen significant verband tussen Directe tijd en BEG (r = 0.02). Zie ook 4.5.4. 
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Tabel 11. Spearman correlaties tussen de extra onafhankelijke variabelen en de categorieën Directe tijd 

  

DIRECTE 
TIJD ADL HDL MTS BEG VER DAG VRIJ ONTW THER MV HULP 

Leeftijd Correlation 
Coefficient 

-,025 ,212 -,199 -,021 -,157 -,043 -,054 -,032 -,079 ,082 ,105 -,061 

Sig. (2-tailed) ,717 ,002 ,004 ,760 ,024 ,534 ,436 ,645 ,257 ,237 ,134 ,386 

N 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 

Ontstaan handicap Correlation 
Coefficient 

-,037 -,084 ,067 ,069 ,116 -,155 ,060 -,067 -,181 -,178 -,173 -,036 

Sig. (2-tailed) ,596 ,229 ,338 ,318 ,096 ,025 ,391 ,334 ,009 ,010 ,012 ,607 

N 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 

Verstandelijke Handicap Correlation 
Coefficient 

,141 ,292 -,251 -,266 -,208 ,117 ,298 ,262 -,119 -,107 -,054 ,130 

Sig. (2-tailed) ,043 ,000 ,000 ,000 ,003 ,092 ,000 ,000 ,086 ,123 ,439 ,062 

N 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 

Motorische Handicap 
bovenste ledematen 

Correlation 
Coefficient 

,374 ,513 -,140 -,132 -,385 ,074 -,164 ,028 -,046 ,492 ,129 ,308 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,044 ,058 ,000 ,289 ,018 ,687 ,511 ,000 ,063 ,000 

N 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 

Motorische Handicap 
onderste ledematen 

Correlation 
Coefficient 

,370 ,562 -,117 -,071 -,422 ,042 -,264 ,032 -,035 ,632 ,221 ,324 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,094 ,307 ,000 ,546 ,000 ,649 ,621 ,000 ,001 ,000 

N 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 

Visuele Handicap Correlation 
Coefficient 

,222 ,323 -,173 -,173 -,095 ,131 ,257 ,120 -,034 ,088 -,107 ,131 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,012 ,012 ,170 ,058 ,000 ,084 ,622 ,208 ,124 ,058 

N 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 

Auditieve Handicap Correlation 
Coefficient 

-,112 -,069 ,142 -,043 -,048 ,004 ,053 -,032 -,067 -,209 -,123 -,043 

Sig. (2-tailed) ,106 ,323 ,040 ,537 ,489 ,954 ,450 ,648 ,333 ,002 ,076 ,536 

N 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 
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DIRECTE 
TIJD ADL HDL MTS BEG VER DAG VRIJ ONTW THER MV HULP 

Communicatieve 
Handicap 

Correlation 
Coefficient 

,208 ,455 -,283 -,274 -,354 ,041 ,097 ,319 -,188 ,053 -,099 ,226 

Sig. (2-tailed) ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,560 ,166 ,000 ,007 ,452 ,158 ,001 

N 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206 

Psychiatrische Diagnose Correlation 
Coefficient 

-,152 -,180 ,017 -,081 ,144 -,110 -,102 -,056 -,056 -,052 -,077 -,063 

Sig. (2-tailed) ,028 ,009 ,805 ,245 ,038 ,115 ,142 ,419 ,423 ,459 ,268 ,363 

N 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 208 

Autismespectrumstoornis Correlation 
Coefficient 

-,028 -,111 -,018 -,066 ,163 -,061 -,041 ,066 -,029 -,197 -,213 -,112 

Sig. (2-tailed) ,690 ,110 ,793 ,342 ,018 ,381 ,559 ,342 ,680 ,004 ,002 ,105 

N 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 

Epilepsie Correlation 
Coefficient 

,041 ,125 -,130 -,131 -,063 ,130 ,017 ,084 -,033 ,124 ,171 ,080 

Sig. (2-tailed) ,555 ,072 ,062 ,059 ,369 ,063 ,811 ,228 ,636 ,076 ,014 ,252 

N 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 

GVDB minutes Correlation 
Coefficient 

,580 ,799 -,266 -,299 -,458 ,101 ,016 ,241 -,166 ,400 ,107 ,340 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,145 ,819 ,000 ,016 ,000 ,122 ,000 

N 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 

CEP minutes Correlation 
Coefficient 

,020 -,045 -,031 -,104 ,333 ,019 ,037 ,062 ,035 -,266 -,151 -,085 

Sig. (2-tailed) ,773 ,520 ,657 ,136 ,000 ,783 ,600 ,374 ,618 ,000 ,030 ,224 

N 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 207 
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4.2.4 Univariate relaties tussen de schaalwaarden van het ZZI en de Indirecte tijd. 

De gegevens van de Indirecte tijd resulteren uit een inschatting van de tijd besteed aan 

persoongebonden indirecte zorgen gespreid over een maand. In tegenstelling tot de gegevens van de 

Directe tijd kan dus verwacht worden dat de gegevens van de Indirecte tijd meer variabel zijn. Dit 

blijkt inderdaad uit de eerder gerapporteerde beschrijvende statistieken (4.1.2). De verdeling van de 

Indirecte tijd is sterk rechts scheef verdeeld, de gemiddelde Indirecte tijd (54 minuten) is twee keer 

zo groot als de mediaan (27 minuten) en er liggen 15 observaties meer dan twee standaarddeviaties 

van het gemiddelde verwijderd. Het lijkt daarom niet aangewezen om de gegevens van de Indirecte 

tijd te analyseren met multiple lineaire regressie. Om een betrouwbaar model te krijgen, zouden te 

veel observaties verwijderd moeten worden. Het kan echter wel informatief zijn de univariate 

relaties tussen de Indirecte tijd en de onafhankelijke variabelen te bekijken. De 15 outliers werden 

hiervoor verwijderd. 

In Tabel 12 staan de Spearman correlaties tussen de onafhankelijke variabelen van het ZZI en de 

Indirecte tijd (inclusief de deelcategorieën) 10. Wat opvalt, is dat de grootte van de correlaties beperkt 

is (alle correlaties < 0.40). Het sterkste verband dat gevonden wordt, is de eerder vermelde correlatie 

tussen de SGZ en subcategorie V+O van de Indirecte tijd (r = - 0.36; herinner, een lagere score op de 

SGZ gedrag betekent meer storend gedrag). Dus, hoe meer gedragsproblemen, hoe meer indirecte 

persoonsgebonden tijd besteed wordt aan voorbereiding en overleg. Schalen die ruimere 

zelfredzaamheid vatten zoals de Elida en SISindexplus correleren ook vermeldenswaardig met de 

Indirecte persoonsgebonden tijd (respectievelijk r = 0.31 en r = 0.32). De Barthel, die meer 

elementaire basiszelfredzaamheid meet (hoe lager de score, hoe groter de afhankelijkheid op vlak 

van elementaire zorgbehoefte), correleert ook met de Indirecte tijd, maar dan vooral met 

deelcategorie LOG (logistieke persoonsgebonden ondersteuning). Opmerkelijk is ook dat voor SIS3A 

en de schaal LVE geen enkele significante correlatie met de Indirecte tijd of haar deelcategorieën 

wordt gevonden. Dit suggereert dat de behoefte aan medische ondersteuning geen effect heeft op 

de Indirecte persoonsgebonden tijd. 

                                                           
10

 Merk op dat voor de proefpersonen ingeschaald in protocol B er geen waarde is voor de SISindexPlusVL en 
de SGZ. Vandaar dat de N waarop deze correlaties berekend zijn, kleiner is. 
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Tabel 12. Spearman correlaties tussen de Indirecte tijd (en deelcategorieën) en de schalen van het ZZI 

  INDIRECTE TIJD V+O CON LOG 

SISindexplusVL Correlation Coefficient ,321 ,287 -,075 ,259 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,299 ,000 

N 193 193 193 193 

SIS3A Correlation Coefficient ,136 ,043 -,033 ,131 

Sig. (2-tailed) ,055 ,544 ,645 ,063 

N 201 201 201 201 

SIS3B Correlation Coefficient ,275 ,282 -,039 ,165 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,585 ,019 

N 201 201 201 201 

Barthel Correlation Coefficient -,185 ,014 ,104 -,305 

Sig. (2-tailed) ,009 ,839 ,141 ,000 

N 201 201 201 201 

Elida Correlation Coefficient ,307 ,199 -,119 ,313 

Sig. (2-tailed) ,000 ,005 ,093 ,000 

N 200 200 200 200 

SGZ Correlation Coefficient -,321 -,364 -,012 -,116 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,871 ,107 

N 193 193 193 193 

LVE minutes Correlation Coefficient ,052 ,023 ,020 ,073 

Sig. (2-tailed) ,467 ,745 ,781 ,306 

N 200 200 200 200 

SOCEMO Correlation Coefficient ,141 ,211 ,007 ,031 

Sig. (2-tailed) ,051 ,003 ,927 ,670 

N 193 193 193 193 
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4.2.5 Univariate relaties tussen de extra onafhankelijke variabelen en de Indirecte tijd. 

Tabel 13 illustreert de Spearman correlaties tussen de onafhankelijke variabelen van het 

tijdsregistratie-onderzoek en de Indirecte tijd (inclusief de deelcategorieën). Net als voor de 

variabelen van het ZZI is de sterkte van de verbanden tussen de extra onafhankelijke variabelen en 

de Indirecte tijd eerder matig tot beperkt (alle correlaties < 0.40). Het sterkste verband dat gevonden 

wordt is het verband tussen de Indirecte tijd en visuele handicap (r = 0.32). Hoe ernstiger de visuele 

handicap, hoe meer Indirecte tijd werd besteed. Net als de Barthel (zie eerder), correleert de GVDB 

vermeldenswaardig met deelcategorie logistieke ondersteuning (LOG). Het verband tussen de CEP 

(ernstige gedragsproblemen) en de Indirecte tijd is minder uitgesproken als het verband tussen de 

SGZ en Indirecte tijd (zie boven). Het verband tussen CEP en de totale Indirecte tijd is niet significant. 

Het verband tussen de CEP en deelcategorie voorbereiding en overleg (V+O) is wel significant, maar 

blijft beperkt tot r = 0.21. 
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Tabel 13. Spearman correlaties tussen de Indirecte tijd (en deelcategorieën) en de extra onafhankelijke variabelen 

  INDIRECTE TIJD V+O CON LOG 

Leeftijd Correlation Coefficient ,044 -,036 -,045 ,044 

Sig. (2-tailed) ,539 ,613 ,532 ,541 

N 199 199 199 199 

Ontstaan handicap Correlation Coefficient -,017 ,028 -,084 -,090 

Sig. (2-tailed) ,814 ,691 ,239 ,204 

N 201 201 201 201 

Verstandelijke Handicap Correlation Coefficient ,280 ,260 -,056 ,182 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,431 ,010 

N 199 199 199 199 

Motorische Handicap bovenste ledematen Correlation Coefficient ,030 -,105 -,055 ,153 

Sig. (2-tailed) ,674 ,141 ,443 ,031 

N 199 199 199 199 

Motorische Handicap onderste ledematen Correlation Coefficient ,031 -,167 -,149 ,202 

Sig. (2-tailed) ,667 ,019 ,036 ,004 

N 197 197 197 197 

Visuele Handicap Correlation Coefficient ,324 ,201 -,046 ,273 

Sig. (2-tailed) ,000 ,004 ,515 ,000 

N 201 201 201 201 

Auditieve Handicap Correlation Coefficient ,021 ,012 -,104 ,063 

Sig. (2-tailed) ,768 ,869 ,142 ,378 

N 201 201 201 201 

Communicatieve Handicap Correlation Coefficient ,249 ,233 -,153 ,223 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,032 ,002 

N 197 197 197 197 
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  INDIRECTE TIJD V+O CON LOG 

Psychiatrische Diagnose Correlation Coefficient -,078 ,012 -,001 -,153 

Sig. (2-tailed) ,274 ,866 ,987 ,031 

N 200 200 200 200 

Autismespectrumstoornis Correlation Coefficient -,019 ,055 ,031 -,037 

Sig. (2-tailed) ,789 ,440 ,661 ,604 

N 201 201 201 201 

Epilepsie Correlation Coefficient ,017 ,102 -,096 -,058 

Sig. (2-tailed) ,816 ,150 ,176 ,412 

N 199 199 199 199 

GVDB minutes Correlation Coefficient ,254 ,088 -,100 ,314 

Sig. (2-tailed) ,000 ,216 ,160 ,000 

N 201 201 201 201 

CEP minutes Correlation Coefficient ,137 ,209 -,050 ,053 

Sig. (2-tailed) ,054 ,003 ,481 ,458 

N 199 199 199 199 

 



4.2.6 Relatie tussen de schaalwaarden van het ZZI en de Directe tijd: multiple regressie 

Met een multiple lineaire regressie werd de relatie tussen de Directe tijd en de combinatie van 

variabelen uit het onderzoek van het VAPH (ZZI) onderzocht. De mogelijke predictoren zijn 

SISindexplusVL, SIS3A, SIS3B, Barthel, Elida, SGZ, schaal LVE, en SOCEMO. 

Observatie z99003001 wordt verwijderd omdat de standardized residual groter is dan 3 en de CVR 

onder de ondergrens ligt. Dit brengt het aantal proefpersonen op N = 200. De analyse wijst uit dat 

SISindexplusVL, Barthel, Elida en SOCEMO als predictoren in het model blijven. 

Tabel 14. Output multiple regressie Directe tijd - ZZI 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 170.505 35.811  4.761 .000 

SISindexplusVL -.933 .418 -.204 -2.231 .027 

Barthel -.807 .196 -.376 -4.110 .000 

Elida 1.147 .377 .372 3.046 .003 

SOCEMO 3.099 1.262 .149 2.455 .015 

Dependent Variable: DIRECTE TIJD 

 

De totale verklaarde variantie bedraagt R² = 0.34 (N = 200). 

De Barthel verklaart het meeste variantie (R² = 29%), de Elida, SISindexplusVL en SOCEMO verklaren 

elk minder dan 2% variantie extra. Medische schalen zoals de SIS3A of Schaal LVE of schalen die 

specifiek peilen naar gedragsmatige ondersteuning zoals de SGZ of SIS3B verklaren geen extra 

variatie in de Directe tijd. 

4.2.6.1 Conclusie 

Van de variabelen van het ZZI wordt de Directe tijd het best voorspeld door de Barthel (goede 

voorspelling van ADL). Andere ZZI variabelen die specifiek peilen naar medische of gedragsmatige 

ondersteuning voegen geen extra voorspellingskracht toe. Sociaal emotionele problemen lijken wel 

een (beperkt) effect op de Directe tijd te hebben, maar dan specifiek op BEG. De totale verklaarde 

variantie in Directe tijd door de instrumenten van het ZZI bedraagt 34%. 

4.2.7 Relatie tussen alle onafhankelijke variabelen en de Directe tijd: multiple regressie 

In een multiple lineaire regressie bekeken we welke van alle verzamelde variabelen (ZZI variabelen 

en extra verzamelde onafhankelijke variabelen) het best de Directe tijd voorspellen. Er werd gestart 
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met alle variabelen in het model en telkens werd gekeken welke variabele het minste extra variantie 

verklaarde (p > 0.05). Die variabele werd dan verwijderd (backward procedure). Dit leidde tot een 

model met SISindexplusVL, Elida, SOCEMO, en GVDB als predictoren. Observatie z14020611 werd 

verwijderd omdat Average leverage > 3*(k+1)/n. 

Tabel 15. Output multiple regressie Directe tijd – alle onafhankelijke variabelen 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 85,944 30,545  2,814 ,005 

GVDB minutes 1,017 ,197 ,396 5,172 ,000 

Elida 1,250 ,311 ,408 4,019 ,000 

SOCEMO 4,010 1,280 ,192 3,133 ,002 

SISindexplusVL -1,056 ,413 -,229 -2,557 ,011 

Dependent Variable: DIRECTE TIJD 

Vervolgens werd een stepwise regressie gebruikt met enkel deze predictoren om te kijken hoeveel 

elke toegevoegde variabele aan verklaarde variantie bijbrengt. De totale verklaarde variantie 

bedraagt 34% (N = 200). De GVDB verklaart 26%, de andere predictoren elk 2 à 3 procent. 

13 extra observaties11 vallen buiten de boven- en ondergrenzen van de covariance ratio (CVR). Voor 

deze waarden is de Cook’s distance wel voldoende laag. Als deze observaties worden weggelaten 

bekomen we met de backward procedure exact hetzelfde model, maar met een totale verklaarde 

variantie van 38% (N = 187). Behalve het feit dat de Directe tijd van deze observaties eerder in het 

hoge of lage extreem ligt, werd er geen duidelijke systematiek gevonden in andere eigenschappen 

van deze observaties. Gezien het hier gaat om eerder extreme observaties wat betreft Directe tijd, is 

het niet verwonderlijk dat de verklaarde variantie van het model stijgt als deze observaties worden 

weggelaten. 

4.2.7.1 Conclusie 

De multiple regressie met de variabelen van het ZZI en de multiple regressie met de alle 

onafhankelijke variabelen (dus de extra onafhankelijke variabelen toegevoegd) met als 

afhankelijke variabele de Directe tijd, leiden in essentie tot hetzelfde model en dezelfde 

hoeveelheid verklaarde variantie (34%). Het enige verschil tussen beide modellen is dat in het 

model met alle onafhankelijke variabelen de GVDB de plaats inneemt van de Barthel. Dit bevestigt 

eerdere vaststellingen dat de Barthel en GVDB in grote mate hetzelfde meten, namelijk het gebrek 

                                                           
11

 De observaties die wegvallen zijn: z01020707, z02020401, z02020702, z06020801, z06020802, z07020612, 
z09020301, z11010102, z13030304, z13030305, z14020508, z99002901, z99003001. 
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aan elementaire zelfredzaamheid. In beide modellen is de schaal die specifiek peilt naar 

elementaire zelfredzaamheid (GVDB of Barthel) de predictor die het eerst weerhouden wordt en 

het meeste variantie verklaart (26 à 29%). 

4.2.8 Relatie tussen alle onafhankelijke variabelen en de Directe tijd voor verschillende 

doelgroepen 

De verbanden die hierboven werden onderzocht, gelden voor de gehele proefgroep. Het zou echter 

ook interessant zijn om na te gaan of deze verbanden verschillen voor verschillende ‘doelgroepen’. 

Ideaal gezien zou de proefgroep kunnen opgedeeld worden in gelijke subgroepen die elk een 

specifieke handicap vertegenwoordigen om zo te kunnen nagaan of de specifieke factoren die de 

zorgtijd voorspellen, verschillen tussen de subgroepen. De realiteit is echter anders. Het opdelen van 

alle personen met een handicap in afgelijnde ‘doelgroepen’ is niet evident. Hoe definieer je een 

doelgroep? Welk criterium wordt gebruikt om wel of niet tot de doelgroep te behoren? 

4.2.8.1 Doelgroepen op basis van handicapcodes 

In een eerste poging om tot een opdeling in doelgroepen te komen, hebben we in navolging van het 

VAPH getracht gebruik te maken van ‘handicapcodes’. Een handicapcode is een cijfercode of reeks 

van cijfercodes die een aanduiding geeft van het type van handicap. Bijvoorbeeld 11, 12, 13, of 14 

staat respectievelijk voor een licht, matige, ernstige of diep mentale handicap; 3 staat voor 

motorische handicap; 21 voor visuele en 22 voor auditieve handicap, enz. In onze ervaring echter, is 

het opdelen van de proefgroep in doelgroepen op basis van handicapcodes niet zonder problemen. 

Ten eerste kan één persoon meerdere handicapcodes toegewezen krijgen. Dit is begrijpelijk en zinvol 

omdat een strikt geïsoleerde handicap (bv., enkel een diep verstandelijke handicap zonder andere 

beperkingen) zelden voorkomt. Meerdere handicapcodes per persoon laten toe de variabiliteit en 

complexiteit van meervoudige handicaps beter te vatten. Bijvoorbeeld een persoon met 

handicapcodes 3, 22, 11 is een persoon met een motorische, auditieve, en licht mentale handicap. 

Een nadeel hiervan, echter, is dat personen op basis van hun handicapcode niet zijn op te delen in 

niet-overlappende categorieën. Bijvoorbeeld, Groep 1 = personen met een licht tot matige mentale 

handicap met een autismespectrumstoornis. Groep 2 = personen met een licht tot matige mentale 

handicap met een gedragsstoornis. Tot welke groep behoren dan personen met een licht tot matige 

mentale handicap met een autismespectrumstoornis EN een gedragsstoornis? Voor elke specifieke 

combinatie van handicaps zou een aparte groep gemaakt kunnen worden, maar dit zou resulteren in 

een onoverzichtelijk aantal groepen en een te klein aantal proefpersonen per groep.  
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Ten tweede durven we de betrouwbaarheid en juistheid van de handicapcodes als aanduiding van de 

specifieke handicap(s) van een bepaalde persoon in vraag stellen. Tot onze grote verbazing stelden 

we vast dat het in veel gevallen niet duidelijk is waar de handicapcodes die zijn toegekend aan een 

specifieke PmH vandaan komen. Waarop (wiens oordeel?) zijn de handicapcodes gebaseerd? 

Wanneer zijn ze geactualiseerd? Worden ze ooit geactualiseerd? De onduidelijkheid over de 

oorsprong en betrouwbaarheid van handicapcodes staat in scherp contrast met het relatief 

veelvuldig gebruik ervan om personen met een handicap op te delen in groepen. 

4.2.8.2 Doelgroepen op basis van zelfredzaamheid 

Om bovenstaande mogelijke problemen te vermijden, probeerden we een alternatieve aanpak uit. 

De best meetbare dimensie waarop volgens de resultaten van ons onderzoek personen met een 

handicap kunnen verschillen, is basiszelfredzaamheid. Deze dimensie zou gebruikt kunnen worden 

om een opdeling van de proefgroep te maken. In onze tijdsmeting komt de zorgtijd die besteed 

wordt door een gebrek aan basiszelfredzaamheid overeen met de categorie ADL. Om na te gaan hoe 

de tijd zich verhield tot de onafhankelijke variabelen voor de verschillende doelgroepen, werd de 

totale proefgroep opgedeeld in vijf, vier of drie groepen naargelang de tijd die besteed werd aan hulp 

bij ADL. Helaas bleek ook deze aanpak niet zonder problemen te zijn. Een opdeling maken in groepen 

op basis van zelfredzaamheid betekent abstractie maken van de belangrijkste variabele die 

verschillen in zorgzwaarte tussen PmH aanduidt. De overblijvende variatie binnen een groep (of er nu 

werd ingedeeld in drie, vier of vijf groepen) bleek heel moeilijk betrouwbaar te vatten. 

4.2.8.3 Doelgroepen op basis van protocol (A en B) 

Een andere opdeling in doelgroepen die evident lijkt vanuit de opdeling die in het VAPH-onderzoek 

werd gemaakt, is de opdeling op basis van de protocollen. Zoals eerder geïllustreerd (zie 3.2.3) is het 

aantal proefpersonen dat werd ingeschaald in protocol B echter beperkt. Als bovendien de outliers 

van de Directe tijd verwijderd worden (N = 209), resten er nog 13 proefpersonen in protocol B en 196 

in protocol A. Het is niet aangewezen om analyses te doen op een kleine proefgroep/doelgroep als 

die van protocol B. 

4.2.8.4 Doelgroepen op basis van erkenning (PEC-ticket) 

Verderop in dit rapport (4.5.5) bekijken we de samenstelling van de Directe tijd voor personen met 

een erkenning bezigheidstehuis en personen met erkenning nursing. Deze opdeling wordt gebruikt 

louter ter illustratie. Het opdelen van de proefgroep in ‘doelgroepen’ op basis van de erkenning (het 

PEC-ticket) met als doel een systematische statistische analyse per doelgroep zou niet te 

verantwoorden zijn. De aantallen per doelgroep zouden veel te klein zijn (zie 3.2.2). 
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Verschillende pogingen om de relaties tussen de onafhankelijke variabelen en de tijd na te gaan 

voor afzonderlijke ‘doelgroepen’ bleken niet succesvol. Indien in toekomstig onderzoek zou 

overwogen worden een opdeling in doelgroepen te maken, moet aan twee belangrijke 

voorwaarden voldaan zijn. Ten eerste moet vooraf een duidelijk criterium gevonden worden dat 

doelgroepen kan onderscheiden. Dit is niet eenvoudig gezien de complexiteit van vele handicaps en 

de overlap tussen categorieën die hierdoor bijna altijd zal blijven bestaan. Ten tweede moeten er 

voldoende proefpersonen gevonden worden per doelgroep, zodat betekenisvolle vergelijkingen 

kunnen gemaakt worden. 

4.3 De a priori B-, P- en N-waarden 

Zowel in het VAPH-onderzoek als in het tijdsregistratie-onderzoek werd bij elke inschaling door de 

inschalers een subjectieve inschatting gemaakt van de B-, P- en N-waarden. Deze waarden worden 

door het VAPH ook a priori waarden genoemd. De a priori B- en P-waarden die door het VAPH 

verzameld werden, werden gebruikt om de beslissingsregel waarmee de B en P uiteindelijk berekend 

worden, te construeren. Voor de N-waarde bleek geen betrouwbare voorspelling op basis van de 

schaalscores van het ZZI mogelijk (Heymans & Molleman, 2013). De N-waarde wordt daarom niet 

berekend, maar gelijkgesteld aan de subjectieve inschatting.  

De a priori waarden spelen een cruciale rol in het onderzoek van het VAPH. Het is geen doel van het 

huidige onderzoek om de relaties tussen de a priori waarden te bestuderen. Het kan echter wel 

informatief zijn om te kijken hoe de variabelen van het huidige onderzoek zich verhouden tot de a 

priori waarden en hoe de a priori waarden zich onderling verhouden in de huidige proefgroep. 

De a priori waarden verzameld bij de proefpersonen die deelnamen aan het tijdsregistratie-

onderzoek (ingegeven in het registratieformulier ZZI), werden aan ons terugbezorgd door het 

VAPH12.  

4.3.1 Frequentieverdeling van de a priori waarden 

Bij de registratie van de a priori waarden in het onderzoek van het VAPH werd voor a priori B en a 

priori P de mogelijkheid opengelaten om, bij twijfel, een tussenwaarde te scoren. Bijvoorbeeld, als de 

inschaler twijfelde tussen B3 of B4 kon B3-B4 worden opgegeven. In onderstaande 

frequentietabellen (Figuur 30) worden deze tussenwaarden weergegeven als 1.5, 2.5, 3.5, enz. 

                                                           
12

 Van acht proefpersonen ontbreken de a priori waarden. Voor de analyses waarin de a priori waarden 
gebruikt worden, gebruiken we de dataset waarbij de outliers van de Directe tijd verwijderd zijn (zie eerder), N 
= 209, behalve wanneer we specifiek naar de relatie met de Indirecte tijd kijken (zonder outliers Indirecte tijd N 
= 201). Met de acht ontbrekende waarden hebben we dus een maximaal aantal van N = 201 (of N = 193 bij de 
Indirecte tijd). 
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Figuur 30. Frequentietabellen van de a priori waarden 

Uit de frequentietabellen van a priori B en a priori P is duidelijk dat de tussenwaarden minder 

frequent werden gescoord dan de hoofdwaarden. Tussenwaarden worden vaker gegeven bij hogere 

categoriewaarden. Dit zou kunnen suggereren dat de ‘afstand’ in zorgzwaarte tussen de hogere 

categoriewaarden groter is dan tussen de lagere categoriewaarden (zie 4.4.2). Hoewel, hier moet ook 

in rekening gebracht worden dat in het algemeen de hogere categorieën frequenter gescoord 

werden in vergelijking met de lagere categorieën. 

Zowel de a priori B, a priori P als a priori N zijn niet normaal verdeeld (respectievelijk, Kolmogorov 

Smirnov z= 2,333; 4,182; 3,752; p< 0.001). Bij a priori P lijkt P5 een uitzonderlijk vaak gescoorde 

categorie. 

4.3.2 De relatie tussen de a priori waarden onderling 

Tabel 16 toont aan dat alle paarsgewijze correlaties significant zijn. Er is een relatief sterke correlatie 

tussen a priori B en a priori P (r = 0.70), en een lagere maar nog steeds betekenisvolle correlatie 

tussen a priori B en a priori N (r = 0.49) en a priori P en a priori N (r = 0.52). 
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Tabel 16. Spearman correlaties tussen a priori B, P, en N 

  a priori B a priori P a priori N 

a priori B Correlation Coefficient 1,000 ,702 ,492 

Sig. (2-tailed)   ,000 ,000 

N 201 201 201 

a priori P Correlation Coefficient ,702 1,000 ,521 

Sig. (2-tailed) ,000   ,000 

N 201 201 201 

a priori N Correlation Coefficient ,492 ,521 1,000 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000   

N 201 201 201 

 

4.3.3 De relatie tussen de a priori waarden en de Directe tijd 

Tabel 17 illustreert de Spearman correlaties tussen de Directe tijd en de a priori waarden. De Directe 

tijd correleert significant met alle a priori waarden. De correlatie tussen de Directe tijd en a priori B is 

het hoogst (r = 0.44). Van de subcategorieën van de Directe tijd is de correlatie tussen subcategorie 

ADL en de a priori waarden het hoogst en hoger dan de correlatie met de totale Directe tijd. Er is een 

relatief sterke correlatie tussen ADL en a priori B (r = 0.61). Deze observaties ondersteunen het idee 

dat enerzijds de Directe tijd en hiervan vooral subcategorie ADL en anderzijds a priori B voor een 

belangrijk deel het zelfde onderliggend concept meten: de begeleidingsintensiteit die nodig is om het 

gebrek aan zelfredzaamheid te compenseren. Subcategorie ADL, HDL en MTS en BEG correleren elk 

significant (p<0.05) met elk van de a priori waarden. De correlaties tussen de Directe tijd en de a 

priori waarden verzameld door het VAPH ondersteunen de validiteit van de tijdsmeting (zie ook 

5.1.2). 
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Tabel 17. Spearman correlaties tussen de Directe tijd en de a priori waarden 

  a priori B a priori P a priori N 

DIRECTE TIJD Correlation Coefficient ,439 ,325 ,259 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 201 201 201 

ADL Correlation Coefficient ,611 ,517 ,411 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 201 201 201 

HDL Correlation Coefficient -,238 -,282 -,157 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,026 

N 201 201 201 

MTS Correlation Coefficient -,248 -,338 -,193 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,006 

N 201 201 201 

BEG Correlation Coefficient -,219 -,203 -,154 

Sig. (2-tailed) ,002 ,004 ,029 

N 201 201 201 

VER Correlation Coefficient ,168 ,082 ,051 

Sig. (2-tailed) ,017 ,245 ,469 

N 201 201 201 

DAG Correlation Coefficient ,022 ,183 -,124 

Sig. (2-tailed) ,756 ,009 ,079 

N 201 201 201 

VRIJ Correlation Coefficient ,285 ,299 ,129 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,068 

N 201 201 201 

ONTW Correlation Coefficient -,095 -,243 -,147 

Sig. (2-tailed) ,178 ,001 ,037 

N 201 201 201 

THER Correlation Coefficient ,232 ,061 ,168 

Sig. (2-tailed) ,001 ,391 ,017 

N 201 201 201 

MV Correlation Coefficient ,026 -,044 ,064 

Sig. (2-tailed) ,711 ,535 ,363 

N 201 201 201 

HULP Correlation Coefficient ,149 ,115 ,165 

Sig. (2-tailed) ,035 ,105 ,020 

N 201 201 201 

 

4.3.4 De relatie tussen de a priori waarden en de Indirecte tijd 

Tabel 18 geeft de Spearman correlaties weer tussen de Indirecte tijd en de a priori waarden. De 

Indirecte tijd correleert significant (p<0.05) met elk van de a priori waarden. De correlatie met a 

priori B (r = 0.39) en a priori P (r = 0.34) zijn noemenswaardig. De correlatie van a priori P met de 
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Indirecte tijd (r = 0.34) is minstens even groot als de correlatie van a priori P met de totale Directe 

tijd (r = 0.33). 

Tabel 18. Spearman correlaties tussen de Indirecte tijd en de a priori waarden 

  a priori B a priori P a priori N 

INDIRECTE TIJD Correlation Coefficient ,392 ,344 ,172 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,016 

N 193 193 193 

V+O Correlation Coefficient ,362 ,303 ,168 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,020 

N 193 193 193 

CON Correlation Coefficient -,118 -,023 ,022 

Sig. (2-tailed) ,103 ,747 ,763 

N 193 193 193 

LOG Correlation Coefficient ,275 ,249 ,127 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,079 

N 193 193 193 

 

4.3.5 De relatie tussen de a priori waarden en de schaalwaarden van het ZZI 

Het afstemmen van de relatie tussen de schaalwaarden van het ZZI en de a priori waarden (bv., 

regressieanalyse) behoorde tot het VAPH-onderzoek en behoort niet tot de scope van het 

tijdsregistratie-onderzoek. Toch kan het interessant zijn de correlaties (Tabel 19) tussen de ZZI-

schaalwaarden en de a priori waarden te bekijken in de onderzoeksgroep van het tijdsregistratie-

onderzoek en deze te vergelijken met de correlaties tussen de Directe tijd en de a priori waarden.  

Wat opvalt, is dat de correlatie tussen Elida en a priori B (r = 0.71) sterker13 lijkt te zijn dan tussen de 

Barthel en a priori B (r = -0.58)14. De correlatie tussen a priori B en SISindexplus VL ligt hier tussenin (r 

= 0.63). Dit suggereert dat a priori B naast basiszelfredzaamheid, ook vooraal ruimere 

zelfredzaamheid vat. Ook opmerkelijk is dat, in tegenstelling tot de correlaties met de Directe tijd (zie 

Tabel 10), de correlaties tussen de SGZ enerzijds en a priori B (r = 0.32) en a priori P (r = 0.42) 

anderzijds substantieel zijn. De subjectieve inschatting door de inschalers, en dan vooral de 

inschatting van behoefte aan permanentie, lijkt dus wel gedragsgerelateerde zorgzwaarte te 

                                                           
13

 De verschillen tussen Spearman correlaties die hier vernoemd worden kunnen a.d.h.v. 
betrouwbaarheidsintervallen niet statistisch significant genoemd worden. De breedte van de 
betrouwbaarheidsintervallen is doorgaans minimum 0.15 à 0.20. Om een statistisch significant verschil te 
bekomen (eenzijdige toets) moeten de waarden dus minimum 0.15 à 0.20 verschillen. De huidige benoemde 
verschillen kunnen dus strikt gezien niet meer dan trends genoemd worden. 
14

 Merk op dat de correlaties van de a priori waarden met de Barthel negatief zijn omdat bij de Barthel hogere 
waarden een lagere zorgzwaarte aanduiden. Bij de vergelijking met andere correlaties bekijken we dus de 
absolute waarde (de sterkte) van de correlatie. Dit geldt ook voor de SGZ. 
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omvatten. Dit lijkt ook bevestigd te worden door de correlatie van de SIS3B met a priori P (r = 0.32) 

en a priori B (r = 0.23). 

Tabel 19. Spearman correlaties tussen de schaalwaarden van het ZZI en de a priori waarden 

  a priori B a priori P a priori N 

SISindexplusVL Correlation Coefficient ,625 ,635 ,391 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 195 195 195 

SIS3A Correlation Coefficient ,446 ,319 ,285 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 201 201 201 

SIS3B Correlation Coefficient ,225 ,324 ,212 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,003 

N 201 201 201 

Barthel Correlation Coefficient -,577 -,472 -,427 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 201 201 201 

Elida Correlation Coefficient ,710 ,655 ,502 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 200 200 200 

SGZ Correlation Coefficient -,324 -,416 -,202 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,005 

N 194 194 194 

LVE minutes Correlation Coefficient ,270 ,149 ,177 

Sig. (2-tailed) ,000 ,035 ,012 

N 200 200 200 

SOCEMO Correlation Coefficient ,049 ,139 ,089 

Sig. (2-tailed) ,493 ,052 ,214 

N 195 195 195 

 

4.3.6 De relatie tussen de a priori waarden en de extra onafhankelijke variabelen 

De extra onafhankelijke variabelen die het best correleerden met de Directe tijd en meer specifiek 

met ADL waren motorische handicap van de bovenste ledematen, motorische handicap van de 

onderste ledematen, visuele handicap, communicatieve handicap en de schaal GVDB (zie Tabel 11). 

Tabel 20 illustreert dat dezelfde variabelen betekenisvol correleren met a priori B. Bijkomend 

correleren de variabelen verstandelijke handicap15 en epilepsie ook betekenisvol met a priori B. De 

correlaties met de CEP bevestigen het idee dat eerder werd beschreven dat gedragsproblemen 

                                                           
15

 Merk op dat er ook een betekenisvolle relatie is tussen verstandelijke handicap en de Directe tijd. Dit 
verband is echter niet lineair of monotoon maar curvilineair en uit zich dus niet in een verhoogde 
correlatiecoëfficiënt. 



 

75 
 

eerder correleren met permanentie (a priori P; r = 0.27) dan met begeleidingsintensiteit (a priori B; r 

= 0.15). 

Uit de correlaties van de extra verzamelde onafhankelijke variabelen met de a priori N kunnen we 

geen goede voorspellers van de nachtpermanentie afleiden. 
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Tabel 20. Spearman correlaties tussen de extra onafhankelijke variabelen en de a priori waarden 

  a priori B a priori P a priori N 

Leeftijd Correlation Coefficient ,097 ,126 ,130 

Sig. (2-tailed) ,172 ,076 ,066 

N 199 199 199 

Ontstaan handicap Correlation Coefficient -,061 -,058 -,039 

Sig. (2-tailed) ,389 ,414 ,580 

N 201 201 201 

Verstandelijke Handicap Correlation Coefficient ,444 ,531 ,278 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 199 199 199 

Motorische Handicap bovenste 
ledematen 

Correlation Coefficient ,296 ,170 ,258 

Sig. (2-tailed) ,000 ,016 ,000 

N 199 199 199 

Motorische Handicap onderste 
ledematen 

Correlation Coefficient ,279 ,112 ,256 

Sig. (2-tailed) ,000 ,115 ,000 

N 198 198 198 

Visuele Handicap Correlation Coefficient ,312 ,287 ,119 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,094 

N 201 201 201 

Auditieve Handicap Correlation Coefficient ,000 ,029 -,084 

Sig. (2-tailed) ,997 ,680 ,238 

N 201 201 201 

Communicatieve Handicap Correlation Coefficient ,514 ,518 ,285 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 198 198 198 

Psychiatrische Diagnose Correlation Coefficient -,044 -,006 ,062 

Sig. (2-tailed) ,532 ,929 ,386 

N 200 200 200 

Autismespectrumstoornis Correlation Coefficient ,039 ,053 ,028 

Sig. (2-tailed) ,586 ,454 ,689 

N 201 201 201 

Epilepsie Correlation Coefficient ,354 ,214 ,076 

Sig. (2-tailed) ,000 ,002 ,283 

N 199 199 199 

GVDB minutes Correlation Coefficient ,570 ,417 ,360 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 

N 201 201 201 

CEP minutes Correlation Coefficient ,148 ,273 ,231 

Sig. (2-tailed) ,037 ,000 ,001 

N 199 199 199 
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4.4 De berekende B-, P-, en N-waarden 

Zoals overeengekomen bezorgde het VAPH ons tijdens het onderzoeksproces de ‘berekende’ B- en P-

waarden. Deze werden bepaald door de schaalwaarden van het ZZI zogenaamde ‘beslissingbomen’ 

te laten doorlopen. De beslissingbomen resulteerden uit vroeger onderzoek door het VAPH. De 

cruciale test in het nieuwe VAPH-onderzoek bestond er in na te gaan of de beslissingsbomen ook op 

een nieuwe proefgroep voldeden. Uit het VAPH-onderzoek bleek echter dat de beslissingbomen niet 

voldoende betrouwbaar waren. De subjectieve inschattingen bleken betrouwbaarder/stabieler te zijn 

dan de waarden die bepaald werden met de beslissingbomen van het ZZI (Heymans & Molleman, 

2013). Het ZZI had dus geen meerwaarde. Dit leidde tot een koerswijziging in het VAPH-onderzoek. 

De beslissingsbomen werden vervangen door statistisch gegronde rekenregels. 

De statistische techniek die het VAPH hanteerde voor het opstellen van de nieuwe rekenregel is 

‘multiple ordinale logistische regressie’ (MOLR). Dit is een techniek die het gebrek aan informatie 

over de afstand tussen de verschillende categorieën van de B- en P-waarden (= een ordinale relatie) 

respecteert. Om het verschil met het tijdsregistratie-onderzoek te duiden, is het belangrijk om te 

vermelden dat het VAPH er voor koos om de items (of soms schaalscores) van de afzonderlijke 

schalen te laten ‘hergroeperen’.  

Elke schaal van het ZZI leidt tot een bepaalde schaalscore. In het tijdsregistratie-onderzoek werden 

deze schaalscores gerelateerd aan andere variabelen. In het onderzoek van het VAPH, echter, 

werden verbanden gezocht op itemniveau. Enkel items die ‘aanzienlijk’ correleerden met de 

subjectieve a priori waarden werden weerhouden. Het criterium dat bepaalde hoe hoog deze 

correlatie moest zijn, varieerde per rekenregel. Als de itemscores van een schaal te weinig 

correleerden, werd er in sommige gevallen voor gekozen toch de schaalscore op te nemen. 

Vervolgens werd op deze item- en schaalscores een factoranalyse toegepast. Deze factoren 

(gehergroepeerde items en schaalscores) fungeerden dan als predictoren in een MOLR analyse. 

De berekening met de oude beslissingsbomen wordt nu ‘ZZI versie 2010’ genoemd en de berekening 

met de nieuwe rekenregel ‘ZZI versie 2012’. Om de vergelijking te maken met de variabelen 

verzameld voor ons onderzoek, beschikken we dus over twee sets van berekende ZZI parameters: de 

oude B- en P-waarden (ZZI 2010) en de nieuwe B- en P-waarden (ZZI 2012). Omdat de oude B- en P-

waarden niet echt relevant meer zijn, ligt de focus vooral op de vergelijking met de nieuwe B- en P-

waarden. Om de vooruitgang van de oude naar de nieuwe ZZI parameterwaarden te illustreren, 

worden in enkele figuren de gegevens van de oude B en P wel nog weergegeven. 
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Merk op dat we niet zullen spreken van de ‘berekende N’. Zoals eerder vermeld (4.3) is het VAPH er 

voorlopig niet in geslaagd de N-waarde betrouwbaar te berekenen op basis van de schaalwaarden 

van het ZZI. Dit blijft een uitdaging voor de toekomst (zie 4.5.6). De berekende N wordt nu 

gelijkgesteld aan de a priori N en is dus louter gebaseerd op de subjectieve inschatting van de 

inschalers. 

Merk ook op dat de figuren en tabellen hieronder licht kunnen afwijken van de figuren en tabellen in 

het korte samenvattende rapport (Schouten & Vanermen, 2012). In het korte samenvattende 

rapport werden enkel proefpersonen uit protocol A opgenomen (N = 196) omdat op dat moment de 

rekenregel voor protocol B in het VAPH-onderzoek nog niet geconsolideerd was. In de huidige 

analyses zijn de proefpersonen uit protocol B wel opgenomen (N = 209). 

4.4.1 Frequentieverdeling van de berekende B- en P-waarden 

Om een zicht te krijgen op de berekende waarden bekijken we eerst de frequentieverdelingen. De 

histogrammen in Figuur 31 tonen aan dat de verdeling van de berekende B in ZZI versie 2012 (rechts) 

sterk is verbeterd t.o.v. ZZI versie 2010 (links). In ZZI versie 2010 werd B4 slechts bekomen voor 3 

personen terwijl B4 in de a priori waarden (zie Figuur 30) net de categorie was die het vaakst 

voorkwam. 

 
Figuur 31. Frequentieverdeling van de oude en nieuwe berekende B-waarden 
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Figuur 32. Frequentieverdeling van de oude en nieuwe berekende P-waarden 

Figuur 32 illustreert de verdeling van de oude en nieuwe berekende P-waarden. De beslissingsbomen 

van ZZI 2010 leidden 11 keer tot P0 en geen enkele keer tot P1. Met nieuwe de rekenregel komt P0 

niet meer voor en P1 drie keer. P6 komt in versie 2012 ook opvallend meer voor. 

4.4.2 De relatie tussen de berekende B en P en de Directe tijd 

De B- en P-parameters die resulteren uit het ZZI geven geen informatie over de grootte van de 

verschillen in zorgzwaarte. De gegevens van het tijdsregistratie-onderzoek laten wel toe een 

inschatting te maken van hoeveel Directe tijd overeenkomt met een bepaalde parameterwaarde. 

4.4.2.1 Berekende B 

Figuur 33 illustreert hoe de Directe tijd zich verhoudt tot de oude en nieuwe berekende B. De 

correlatie tussen de Directe tijd en de berekende B is hoger voor de nieuwe B (r = 0.42; ci95 = [0.30, 

0.53]) dan voor de oude B (r = 0.37; ci95 = [0.25, 0.49]), hoewel niet significant16. 

 
Figuur 33. Boxplots van de Directe tijd per berekende B: ZZI 2010 (links) en ZZI 2012 (rechts) 

                                                           
16

 Betrouwbaarheidsintervallen, berekend op basis van 10000 bootstraps overlappen. De afzonderlijk 
berekende correlatiewaarden kunnen licht verschillen van de correlatiewaarden in Tabel 23. Bij kruiscorrelaties 
met meerdere variabelen wordt voor elke variabelen het aantal (N) van de variabele met de laagste N gebruikt. 
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Tabel 2117 geeft de gemiddeldes, medianen en aantallen van de Directe tijd per berekende B (ZZI 

2012) weer en illustreert dat bijvoorbeeld iemand met B6 gemiddeld 2,5 keer zoveel directe 

begeleidingstijd nodig heeft dan iemand met B2. 

Tabel 21. Gemiddeldes, medianen en aantallen van de Directe tijd per berekende B (ZZI 2012) 

 nieuwe B 

1 2 3 4 5 6 

DIRECTE TIJD Mean 54,50 65,92 100,60 107,45 139,86 161,94 

Median 54,50 64,50 89,00 96,00 126,50 161,00 

N 2 12 20 47 90 31 

 

De resultaten maken duidelijk dat er een monotoon verband is tussen de B-waarde die resulteert uit 

het ZZI en de Directe tijd: de rangorde in berekende B komt overeen met de rangorde in Directe tijd. 

Echter, de verschillen in Directe tijd tussen de hoogste B-waarden (4, 5, 6) zijn groter dan de 

verschillen in Directe tijd tussen de lagere B-waarden (2, 3, 4). Dit geldt niet alleen voor de 

gemiddeldes, maar ook voor de medianen en wordt bevestigd door een niet parametrische 

variatieanalyse. Verschillen in Directe tijd tussen de categorieën van de nieuwe B werden berekend 

met een Kruskal-Wallis Test waarbij alle paarsgewijze verschillen werden nagegaan (‘adjusted 

significance levels’; tweezijdige testen). Categorie B1 werd omwille van de lage aantallen buiten 

beschouwing gelaten. Enkel de volgende verschillen zijn significant: B6 en B2 (p < 0.001), B6 en B3 (p 

= 0.008), B6 en B4 (p = 0.001), B5 en B2 (p = 0.002), B5 en B4 (p = 0.025). Significante verschillen 

komen inderdaad voor tussen de hogere categorieën (4, 5, 6), maar niet tussen de lagere categorieën 

(2, 3, 4). Er moet wel opgemerkt worden dat de aantallen per categorie kleiner zijn voor de lagere 

categorieën wat het moeilijker maakt voor de lagere categorieën om significante verschillen te 

vinden. De observatie die we hier proberen te illustreren wordt geaccentueerd als we kijken naar de 

relatie tussen ADL en de nieuwe B (zie Figuur 34 en Tabel 22).  

                                                           
17

 Merk op dat B1 maar twee keer voorkomt. De mediaan en het gemiddelde (per definitie gelijk aan elkaar 
indien er maar twee waarden zijn) moeten voor B1 dus met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. 
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Figuur 34. Links: Boxplot van de hoeveelheid tijd besteed aan ADL per berekende B (ZZI 2012). 
Rechts: Barplot van de gemiddelde hoeveelheid ADL per berekende B (ZZI 2012). Error bars duiden 
het 95% betrouwbaarheidsinterval rond het gemiddelde aan. 

Pas vanaf B3 is de gemiddelde hoeveelheid ADL groter dan 0 en zijn er betekenisvolle verschillen in 

tijd besteed aan ADL tussen de B-categorieën. De sprongen in tijd zijn duidelijk groter voor de 

hoogste categorieën (4, 5, 6). Als we B1 buiten beschouwing laten, zijn alle paarsgewijze verschillen 

in een Kruskal-Wallis test significant (p < 0.05) behalve die tussen B2 en B3 en B3 en B4. 

Tabel 22. Gemiddeldes, medianen en aantallen van de tijd besteed aan ADL per berekende B (ZZI 
2012) 

 nieuwe B 

1 2 3 4 5 6 

ADL Mean ,00 ,17 14,70 32,21 66,38 100,19 

Median ,00 ,00 5,00 19,00 57,00 96,00 

N 2,00 12,00 20,00 47,00 90,00 31,00 

 

Als we de Directe tijd zonder de tijd besteed aan ADL18 tegenover de berekende B bekijken, vinden 

we geen systematisch verband tussen beide variabelen en zelfs geen enkel verschil tussen de 

verschillende B-categorieën (Kruskal-Wallis test niet significant; p = 0.46). Dit suggereert dat de 

positieve relatie van de Directe tijd met de berekende B vooral te verklaren is door de tijd besteed 

aan ADL. 

                                                           
18

 Dit is de som van alle categorieën van de Directe tijd behalve ADL, dus per persoon de Directe tijd – ADL. 
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Figuur 35. Links: Boxplot van de hoeveelheid Directe tijd besteed aan alles behalve ADL per 
berekende B (ZZI 2012). Rechts: Barplot van de gemiddelde hoeveelheid Directe tijd zonder ADL per 
berekende B (ZZI 2012). Error bars duiden het 95% betrouwbaarheidsinterval aan. 

4.4.2.2 Berekende P 

De berekende P staat voor permanentie en is dus per definitie anders dan wat getracht werd te 

vatten met de Directe tijdsmeting. Toch kan het, net zoals voor de berekende B, interessant zijn eens 

te kijken naar de relatie tussen de Directe tijd en de berekende P. De Spearman correlatie met de 

Directe tijd is (hoewel niet significant o.w.v. grote betrouwbaarheidsintervallen) hoger voor de 

nieuwe P (r = 0.44) dan voor de oude P (r = 0.38).  

De monotone relatie tussen de Directe tijd en de berekende waarde zoals gevonden voor de 

berekende B (ZZI 2012) lijkt ook voor de berekende P (ZZI 2012) min of meer op te gaan. Opnieuw 

lijkt er een sterkere relatie te zijn specifiek met ADL dan met de totale Directe tijd. Dit wordt 

bevestigd door de Spearman correlaties (r= 0.44 tussen Directe tijd en berekende P; r = 0.70 tussen 

ADL en berekende P; zie Tabel 23). 
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Figuur 36. Boxplots van de Directe tijd per berekende P: ZZI 2010 (links boven) en ZZI 2012 (rechts 
boven), boxplot (links onder) en barplot (rechts onder) van ADL tegenover berekende P ZZI 2012. 

Tabel 23 laat toe de relaties tussen de subcategorieën van de Directe tijd en de berekende B en P te 

bekijken. Zoals hierboven al aangehaald springt onmiddellijk de sterke positieve correlatie tussen 

ADL en de berekende B en P in het oog. Verder correleren HDL, MTS en BEG aanzienlijk negatief met 

de berekende B en P. Dus, voor personen die door hun scores op het ZZI een hoge B of P waarde 

kregen toegewezen, werd weinig tijd gescoord voor begeleiding en hulp bij huishoudelijke 

activiteiten en maatschappelijke integratie terwijl voor personen die een lagere B en P kregen 

toegewezen meer tijd werd besteed aan deze categorieën. Merk op dat in de huidige proefgroep we 

een negatief verband vinden tussen ADL enerzijds en HDL, MTS en BEG anderzijds (zie Tabel 6). 

Personen die eerder hoog scoren op ADL scoren eerder laag op HDL, MTS en BEG en omgekeerd. Het 

negatieve verband van HDL, MTS en BEG met ADL speelt mogelijks mee in het veroorzaken van het 

negatieve verband met de B- en P-waarden (zie ook 4.5.4). 
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Tabel 23. Spearman correlaties tussen de Directe tijd (en subcategorieën) en de oude en nieuwe 
berekende B- en P-waarden. 

  oude B oude P nieuwe B nieuwe P 

DIRECTE TIJD Correlation Coefficient ,386 ,382 ,424 ,438 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 209 209 202 202 

ADL Correlation Coefficient ,536 ,566 ,698 ,699 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 209 209 202 202 

HDL Correlation Coefficient -,277 -,338 -,399 -,416 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 209 209 202 202 

MTS Correlation Coefficient -,296 -,286 -,387 -,411 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 209 209 202 202 

BEG Correlation Coefficient -,175 -,173 -,385 -,382 

Sig. (2-tailed) ,011 ,012 ,000 ,000 

N 209 209 202 202 

VER Correlation Coefficient ,144 ,100 ,152 ,109 

Sig. (2-tailed) ,038 ,150 ,031 ,124 

N 209 209 202 202 

DAG Correlation Coefficient ,193 ,187 ,124 ,157 

Sig. (2-tailed) ,005 ,007 ,080 ,026 

N 209 209 202 202 

VRIJ Correlation Coefficient ,327 ,259 ,299 ,297 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 

N 209 209 202 202 

ONTW Correlation Coefficient -,127 -,162 -,092 -,103 

Sig. (2-tailed) ,068 ,019 ,192 ,146 

N 209 209 202 202 

THER Correlation Coefficient ,056 ,027 ,185 ,182 

Sig. (2-tailed) ,418 ,697 ,009 ,010 

N 209 209 202 202 

MV Correlation Coefficient ,007 -,001 ,059 -,003 

Sig. (2-tailed) ,922 ,993 ,402 ,966 

N 209 209 202 202 

HULP Correlation Coefficient -,029 ,134 ,195 ,140 

Sig. (2-tailed) ,679 ,054 ,005 ,046 

N 209 209 202 202 

 

4.4.3 De relatie tussen de berekende B en P en de schaalwaarden van het ZZI 

Zoals eerder aangehaald behoorde het afstemmen van de relatie tussen de schaalwaarden van het 

ZZI en de a priori waarden tot het onderzoek van het VAPH. Uit dit afstemmingsproces resulteerden 
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de rekenregels die in ZZI 2012 worden gebruikt om de B en P te berekenen. In een volgende 

paragraaf (zie 4.4.4) bekijken we de relatie tussen de variabelen die specifiek in het tijdsregistratie-

onderzoek verzameld zijn en de berekende B en P. Maar het kan ook informatief zijn de correlaties te 

bekijken die er in de proefgroep van het tijdsregistratie-onderzoek zijn tussen de ZZI schaalwaarden 

en de berekende B- en P-waarden. Merk op dat we ons hier niet wagen aan multiple regressie, het 

regresseren van meerdere voorspellers tegelijk op de berekende B of P. Hiervoor verwijzen we naar 

Heymans en Molleman (2013). 

Tabel 24. Spearman correlaties tussen de schaalwaarden van het ZZI en de berekende B en P. 

  nieuwe B nieuwe P 

SISindexplusVL Correlation Coefficient ,833 ,806 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 202 202 

SIS3A Correlation Coefficient ,454 ,454 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 202 202 

SIS3B Correlation Coefficient ,171 ,288 

Sig. (2-tailed) ,015 ,000 

N 202 202 

Barthel Correlation Coefficient -,714 -,677 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 202 202 

Elida Correlation Coefficient ,878 ,861 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 201 201 

SGZ Correlation Coefficient -,350 -,459 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 198 198 

LVE minutes Correlation Coefficient ,300 ,301 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 201 201 

SOCEMO Correlation Coefficient -,045 ,063 

Sig. (2-tailed) ,521 ,375 

N 202 202 

 

Tabel 24 toont aan dat in de proefgroep van het tijdsregistratie-onderzoek alle schaalscores van de 

instrumenten van het ZZI significant correleren met de berekende B en P, behalve de SOCEMO19. Niet 

alleen de Barthel (basiszelfredzaamheid), maar ook en vooral de SISindexplusVL en de Elida, die 

                                                           
19

 Merk op dat dit niet noodzakelijk betekent dat de SCOCEMO of items van de SOCEMO niet bijdragen in de 
rekenregel waarmee B- en P-waarden worden berekend. De SOCEMO schaalwaarde correleert niet afzonderlijk 
met de berekende B of P. 
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eerder naar ruimere zelfredzaamheid peilen, correleren sterk met de berekende B en P. Medische 

ondersteuningsnoden die bevraagd worden door de SIS3A en schaal LVE correleren betekenisvol (r ≥ 

0.30) met de berekende B en P. Dit geldt ook voor gedragsmatige ondersteuningsnoden bevraagd 

door de SGZ. De correlatie met de SIS3B lijkt iets zwakker. Hoewel, zoals eerder gesuggereerd, lijkt 

gedragsproblematiek vooral een invloed te hebben op permanentie. Zowel voor de SIS3B als voor de 

SGZ is de correlatie met de berekende P tien punten sterker dan met de berekende B. 

4.4.4 De relatie tussen de berekende B en P en de extra onafhankelijke variabelen 

We gaan na hoe de variabelen die specifiek in het tijdsregistratie-onderzoek werden verzameld 

correleren met de berekende B en P (Tabel 25). 

De sterkste correlaties (groter of gelijk aan 0.60) met de berekende B en P komen van GVDB, 

verstandelijke handicap en communicatieve handicap. Verrassend hier is dat gedragsproblematiek 

gemeten door de CEP, hoewel significant, eerder zwak (r = 0.15) correleert met de berekende P. De 

correlatie van motorische handicap, visuele handicap en epilepsie met de berekende B en P zijn ook 

vernoemenswaardig. 
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Tabel 25. Spearman correlaties tussen de extra verzamelde variabelen en de berekende B en P 

  nieuwe B nieuwe P 

Leeftijd Correlation Coefficient ,102 ,157 

Sig. (2-tailed) ,149 ,026 

N 202 202 

Verstandelijke Handicap Correlation Coefficient ,621 ,610 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 202 202 

Motorische Handicap bovenste 
ledematen 

Correlation Coefficient ,336 ,269 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 202 202 

Motorische Handicap onderste 
ledematen 

Correlation Coefficient ,296 ,201 

Sig. (2-tailed) ,000 ,004 

N 201 201 

Visuele Handicap Correlation Coefficient ,299 ,330 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 202 202 

Auditieve Handicap Correlation Coefficient -,009 ,037 

Sig. (2-tailed) ,896 ,596 

N 202 202 

Communicatieve Handicap Correlation Coefficient ,595 ,658 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 201 201 

Psychiatrische Diagnose Correlation Coefficient -,199 -,162 

Sig. (2-tailed) ,005 ,022 

N 201 201 

Autismespectrumstoornis Correlation Coefficient ,062 ,084 

Sig. (2-tailed) ,380 ,236 

N 202 202 

Epilepsie Correlation Coefficient ,274 ,275 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 200 200 

GVDB minutes Correlation Coefficient ,668 ,616 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 

N 202 202 

CEP minutes Correlation Coefficient ,014 ,154 

Sig. (2-tailed) ,842 ,030 

N 200 200 
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4.5 Bijkomende vragen, analyses en observaties 

4.5.1 Hebben gedragsproblemen geen invloed op persoonsgebonden tijd? 

De conclusie bij een vluchtige lezing van dit rapport zou kunnen zijn dat gedragsproblemen geen 

invloed hebben op persoonsgebonden zorg. Deze conclusie is echter niet gerechtvaardigd. Hieronder 

vatten we de elementen samen die in rekening gebracht moeten worden bij het formuleren van 

conclusies over de relatie tussen gedragsproblemen en hun invloed op persoonsgebonden zorg. 

4.5.1.1 Relaties tussen schalen en tijd 

Enerzijds vinden we in het tijdsregistratie-onderzoek geen significante Spearman correlaties tussen 

de totale Directe tijd en schalen die peilen naar storend gedrag zoals de SGZ, de SIS3B en de CEP (zie 

Tabel 10 of Tabel 11). Anderzijds weten we ook dat het grootste deel (43%) van de Directe tijd 

besteed wordt aan ADL en vinden we geen significante correlaties tussen ADL enerzijds en SGZ, SIS3B 

of CEP anderzijds. Er zijn echter wel significante, maar beperkte correlaties (1) tussen de SGZ en de 

SIS3B enerzijds en de Indirecte persoonsgebonden tijd anderzijds (meer specifiek met V+O) en (2) 

tussen CEP, SOCEMO en SIS3B enerzijds en BEG anderzijds. Er zijn dus wel degelijk significante 

relaties tussen gedragsmaten en persoonsgebonden tijd, maar deze relaties zijn eerder matig en 

specifiek. Het feit dat in de huidige proefgroep ADL overheerst in de totale Directe tijd, niet 

correleert met gedragsmaten en negatief correleert met BEG, maakt het moeilijk heldere conclusies 

te formuleren. 

4.5.1.2 Preventie 

Een belangrijk aspect in het omgaan met gedragsproblemen is preventie. Enerzijds is preventie reëel 

en van cruciaal belang, anderzijds is het weinig tastbaar en heel moeilijk te vatten in termen van tijd. 

Een gespecialiseerde setting, een prikkelarme omgeving op het juiste moment, maar vooral ook de 

ervaring en het professionele aanvoelen van de zorgverlener (welke situaties kunnen escaleren als er 

niet vroegtijdig wordt ingegrepen?) zijn allemaal van invloed op de beheersbaarheid van 

gedragsproblemen. Een preventieve ingreep kan soms heel eenvoudig zijn bv., een kleine opmerking, 

de zorggebruiker even afleiden met een andere activiteit, uitlokkende prikkels verwijderen, enz. De 

ingreep hoeft op zich ook niet veel tijd te kosten. Maar indien de preventieve ingreep niet zou plaats 

vinden, zou de tijd die besteed moest worden om de situatie onder controle te krijgen, drastische 

proporties kunnen aannemen. 

Bovendien blijft dikwijls het risico bestaan dat, ondanks de preventieve ingreep, de situatie toch 

escaleert. Preventief ingrijpen, garandeert dus niet dat er geen gedragsproblemen zullen optreden. 

De onzekerheid en onvoorspelbaarheid die het gedrag van de zorggebruiker met zich meebrengt, kan 

als een essentieel deel van zijn of haar zorgzwaarte gezien worden. Het kunnen ‘meten’ van deze 
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zorgzwaarte is een andere zaak. Gedurende een week kan het bijvoorbeeld zo zijn dat er niet veel 

middelen en tijd moeten ingezet worden om de gedragsproblemen van een bepaalde persoon te 

beheersen, maar deze middelen en tijd moeten gedurende deze week wel steeds beschikbaar zijn en 

onmiddellijk ingezet kunnen worden als de situatie dit vraagt20. In die zin is het niet verwonderlijk dat 

gedragsmaten eerder correleren met indicatoren die peilen naar de behoefte aan permanentie (P) 

dan met Directe tijd of indicatoren die peilen naar de behoefte aan begeleiding (B). 

4.5.1.3 Types van gedragsproblemen 

Gedragsondersteuning kan vele vormen aannemen bv., hulp bij communicatie met anderen, 

maatschappelijke ondersteuning, enz., maar ook isoleren of fixeren zijn vormen van 

gedragsondersteuning. Het ZZI probeert deze verscheidenheid te vatten door gebruik te maken van 

verschillende schalen: de SIS en de subschaal SIS3B, de SGZ en de SOCEMO. Met de 11 categorieën 

van de Directe tijd in het huidige onderzoek werd getracht ruimte te laten om deze verschillende 

types van gedragsondersteuning in de juiste categorie onder te brengen (BEG, DAG, VRIJ, ONTW, 

THER). Duidelijke patronen komen hieruit echter niet naar voor.  

De categorie begeleiding correleert significant en > 0.30 met SOCEMO en CEP. De SIS 3B correleert 

ook significant met BEG, maar minder sterk (r = 0.21). De SGZ correleert niet significant met BEG. 

Maar de SGZ correleert dan weer wel met a priori B en vooral a priori P, wat niet of veel minder het 

geval is voor de CEP. Elke gedragsschaal lijkt dus een ander accent te leggen. De verscheidenheid aan 

gedragsproblemen en de noodzaak voor een specifieke aanpak per probleem (en vaak per PmH) 

maakt het moeilijk het effect ervan op de zorgzwaarte juist in te schatten. Het is bovendien mogelijk 

dat bepaalde types van gedragsproblemen gepaard gaan met bepaalde ‘doelgroepen’. De proefgroep 

van het tijdsregistratie-onderzoek bestond vooral uit personen die verblijven in een residentiële 

setting. Op basis van de resultaten van het huidige onderzoek kunnen we niet uitsluiten dat er 

bepaalde gedragsproblemen bestaan die vooral voorkomen bij personen in een niet-residentiële 

setting en dat deze gedragsproblemen beter te vatten zijn in termen van tijd. Zie ook 4.5.5 waar een 

onderscheid wordt gemaakt tussen personen met de erkenning bezigheidstehuis en personen met 

erkenning voor nursingtehuis. 

Misschien zou er in de relaties van gedragsmaten met de tijdsgegevens wel een duidelijk patroon 

naar voor gekomen zijn als er voor registreerders bijvoorbeeld een meer overkoepelende maar 

                                                           
20

 Voor de inschatting van de ernst van de gedragsproblematiek probeert de SGZ bijvoorbeeld rekening te 
houden met het onvoorspelbare van gedragsproblemen door een inschatting te laten maken van hoeveel keer 
het gedrag gedurende de laatste drie maanden is voorgekomen. Dit neemt natuurlijk niet weg dat in ‘het nu’ 
het optreden van gedragsproblemen onvoorspelbaar blijft en middelen en tijd steeds beschikbaar moeten zijn. 
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duidelijk benoemde categorie ‘tijd besteed aan ondersteuning bij gedragsproblemen’ beschikbaar 

was geweest. Enkel toekomstig onderzoek kan dit uitwijzen. 

4.5.1.4 Tijd besteed aan gedragsondersteuning vervat in tijd besteed aan hulp bij ADL? 

Het is in principe mogelijk dat een stuk van de tijd die besteed wordt aan gedragsondersteuning 

vervat zit in de tijd die besteed wordt aan ondersteuning bij ADL. Zo zou bijvoorbeeld door 

gedragsproblemen een was-, slaap- of eetsituatie meer zorgtijd kunnen vergen in vergelijking met 

wanneer er geen gedragsproblemen zouden zijn. Dit zou zich moeten uiten in een positief verband 

tussen ADL en gedragsmaten. Dit is echter niet wat we terugvinden in de data. ADL correleert met 

geen enkele gedragsschaal. Inderdaad, zowel voor de SIS3B, SGZ, SOCEMO, als de CEP is de correlatie 

met ADL niet significant. De gegevens van het tijdsregistratie-onderzoek geven dus geen steun aan 

het idee dat tijd besteed aan gedragsproblemen vervat zit in de tijd die besteed wordt aan hulp bij 

ADL. 

4.5.1.5 Conclusie 

De relatie tussen persoonsgebonden tijd en gedragsproblemen is complex. Dat er geen sterke 

relaties gevonden worden tussen gedragsmaten en persoonsgebonden tijd, betekent niet dat 

gedragsproblemen geen essentieel deel van de zorgzwaarte kunnen uitmaken. Het belang van 

preventie, de relatie met permanentie en de verschillende verschijningsvormen van 

gedragsproblemen zijn factoren die in rekening gebracht moeten worden als de relatie tussen 

gedragsmaten en de gegevens van de tijdsmeting worden geïnterpreteerd. 

4.5.2 Wat met de invloed van medische problemen op de Directe tijd? 

SIS3A en schaal LVE bevragen de nood aan ondersteuning bij medische problemen. Beide schalen 

correleren onderling relatief sterk (r = 0.57). Zowel de SIS3A als de schaal LVE correleren beide met 

de Directe tijd en meer specifiek ook betekenisvol met deelcategorieën ADL en THER. De multiple 

lineaire regressie (zie 4.2.7) suggereert echter dat, als ook de Barthel of de GVDB als voorspellers 

voor de Directe tijd worden toegelaten, schalen zoals de SIS3A en schaal LVE geen extra variantie 

verklaren. Dit suggereert dat zelfredzaamheidschalen zoals de Barthel en de GVDB ook de zorgtijd 

vatten die gerelateerd is aan de nood aan (para-)medische verzorging. Merk bovendien op dat in de 

factoranalyse in het onderzoek van het VAPH (Heymans & Molleman, 2013) basiszelfredzaamheid en 

medische ondersteuning zich groeperen in één factor. 

4.5.3 Validering schaal Vanermen 

De schaal Leen Vanermen (LVE) werd tot op heden nog niet gevalideerd. Het valideren van de schaal 

behoort ook niet tot de scope van het tijdsregistratie-onderzoek. Onvoldoende gegevens zijn immers 
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beschikbaar om een uitgebreide test van de validiteit mogelijk te maken. Er zijn echter wel een aantal 

observaties beschikbaar die steun geven aan de validiteit van de schaal. 

Net als de schaal LVE bevraagt ook de SIS3A de nood aan ondersteuning bij medische problemen. De 

schaal LVE en de SIS3A correleren onderling relatief sterk (r = 0.57). Als we kijken naar de relatie 

tussen de schaal LVE en de categorieën van de Directe tijd (zie Tabel 10 op p.47) dan vinden we 

significante correlaties (p < 0.05) met categorieën waarvan we dit kunnen verwachten (THER, MV en 

HULP) en geen significante correlaties met de andere categorieën. 

4.5.4 De complexe relatie tussen de Directe tijd, ADL en BEG 

De Directe tijd is de som van de tijd die geregistreerd werd in 11 mogelijke categorieën. Dat er voor 

een bepaalde persoon eerder veel tijd geregistreerd werd in één categorie, betekent niet dat er ook 

veel tijd geregistreerd werd in de andere categorieën. Integendeel, tussen sommige categorieën 

vinden we negatieve correlaties. Categorie ADL en categorie BEG zijn bijvoorbeeld relatief sterk 

negatief gecorreleerd (r(209) = -0.44; zie Figuur 37). 

 
Figuur 37. Scatterplot van de minuten per dag besteed aan BEG tegenover de minuten per dag 
besteed aan ADL. De zwarte gebogen lijn is de LOESS curve (zie 4.2.1.1). 

Uit de gegevens (zie 4.2.3.14) bleek eerder dat gemiddeld gezien de Directe tijd vooral bepaald wordt 

door ADL (43%). BEG, gemiddeld gezien de tweede grootste categorie, bepaalt slechts 13% van de 

Directe tijd (zie Figuur 38).  
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Figuur 38. De verdeling van de Directe tijd over de 11 categorieën 

Er bleek ook een sterke correlatie te zijn tussen ADL en de Directe tijd (r = 0.70), maar geen 

significante correlatie tussen de Directe tijd en BEG (r = 0.02, n.s.; zie Figuur 39). 

 
Figuur 39. Scatterplots en LOESS curves van de tijd besteed aan ADL en de tijd besteed aan BEG 
tegenover de Directe tijd.  

De tijd besteed aan BEG lijkt relatief constant te blijven als die wordt uitgezet tegenover de totale 

Directe tijd. De hoeveelheid BEG hangt dus niet af van de zorgzwaarte. Dit suggereert dat in 

verhouding de hoeveelheid BEG afneemt naarmate de totale Directe tijd toeneemt. In andere 

woorden, het aandeel van BEG voor personen voor wie de totale Directe tijd eerder laag is, is groter 

dan voor personen voor wie de totale Directe tijd eerder hoog is.  
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Figuur 40. De verhouding van ADL en BEG tot de Directe tijd uitgezet tegenover de Directe tijd. 

Dit wordt bevestigd door Figuur 40 (rechts). Het procentuele aandeel van BEG neemt af naarmate de 

totale Directe tijd stijgt. Voor ADL is dit omgekeerd (zie Figuur 40 links). Het aandeel van ADL in de 

Directe tijd wordt groter naarmate de totale Directe tijd stijgt. Anders gezegd, bij personen die nood 

hebben aan meer zorgtijd wordt de zorgtijd vooral bepaald door ADL. Bij personen die in totaal 

minder zorgtijd nodig hebben is het aandeel van ADL proportioneel kleiner en het aandeel van BEG 

proportioneel groter. 

Eerder (zie 4.2.8) werd het probleem besproken van het afbakenen van ‘doelgroepen’. Het zou 

immers interessant zijn om na te gaan of er voor bepaalde groepen van personen met een handicap 

andere factoren doorwegen in de zorgzwaarte. Het gebrek aan een goed criterium om doelgroepen 

af te bakenen maakt dit echter zeer moeilijk. Niettegenstaande bevestigen bovenstaande resultaten 

dat personen met een handicap sterk kunnen verschillen wat betreft het type van zorg waaraan tijd 

wordt besteed. Exploratie in de data maakte duidelijk dat een goede illustratie van bovenstaand punt 

het onderscheid is tussen personen met de erkenning van bezigheidstehuis en personen met de 

erkenning nursing. 

4.5.5 Het onderscheid bezigheidstehuis en nursingtehuis 

De proefgroep van het huidige onderzoek bestaat vooral uit personen verblijvend in een residentiële 

setting. In Figuur 2 (zie 3.2.2) gaven we de verdeling van de proefpersonen per erkenningsvorm weer 

voor de 216 proefpersonen. Figuur 41 toont deze verdeling voor de proefgroep die gebruikt werd 

voor analyse (N = 209). Deze figuur illustreert dat een betekenisvolle vergelijking tussen personen 

met de erkenning bezigheidstehuis (N = 55) en personen met erkenning nursingtehuis (N = 133) 

mogelijk en haalbaar is. 
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Figuur 41. Verdeling van de proefpersonen per erkenning (N = 209). 

Voor beide groepen bekijken we de verdeling van de Directe tijd over de categorieën. 

 
Figuur 42. Verdeling van de Directe tijd over de categorieën voor personen met erkenning voor 
‘bezigheidstehuis’ (links) en personen met erkenning voor ‘nursingtehuis’ (rechts). 

De taartdiagrammen in Figuur 42 maken duidelijk dat de samenstelling van de Directe tijd sterk 

verschilt tussen personen met een erkenning voor bezigheidstehuis en personen met erkenning voor 

nursingtehuis. De belangrijkste verschillen zitten in de categorieën ADL en BEG. Bij personen met een 

erkenning voor nursing gaat gemiddeld gezien meer dan de helft van de Directe tijd naar ADL terwijl 

bij personen met erkenning bezigheid ADL minder dan een vierde van de Directe tijd inneemt. Het 

omgekeerde geldt voor BEG. Bij personen met erkenning bezigheid gaat het grootste deel van de 

Directe tijd (30 %) naar BEG terwijl dit bij personen met erkenning nursing maar 6% is. 

Het feit dat de Directe tijd bij personen met een erkenning voor bezigheidstehuis voor het grootste 

deel uit BEG bestaat en het aandeel ADL veel kleiner is, zou kunnen betekenen dat voor deze 

subgroep andere predictoren een rol spelen. Om dit na te gaan bekijken we specifiek voor personen 
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met de erkenning bezigheidstehuis de Spearman correlaties tussen de categorieën van de Directe tijd 

en de schaalwaarden van het ZZI (Tabel 26) en de Spearman correlaties tussen de categorieën van de 

Directe tijd en de extra onafhankelijk variabelen (Tabel 27). De tabellen suggereren dat de correlaties 

tussen de tijdsgegevens (Directe tijd en BEG) en gedragsschalen hoger zijn voor personen met 

erkenning bezigheid dan voor de hele proefgroep (zie Tabel 10, p. 47 en Tabel 11, p. 58).  

Een multiple regressie waarin we voor personen met erkenning bezigheid de Directe tijd proberen te 

voorspellen op basis van de schaalwaarden van het ZZI wijst uit dat enkel de Barthel in het model 

blijft. De totale verklaarde variantie bedraagt dan R² = 0.19. Andere predictoren dragen niet 

significant bij. Als we ook de extra onafhankelijk variabelen in een stepwise lineaire regressie 

toelaten (zie ook 4.2.7), blijven er meer predictoren in het model: Barthel, CEP en Psychiatrische 

diagnose waarbij de Barthel 19% verklaart, de CEP bijkomend 9% en Psychiatrische diagnose nog 

eens extra 15% verklaart. De totale proportie verklaarde variantie bedraagt R² = 0.43. Het is echter 

belangrijk voor ogen te houden dat deze analyses werden uitgevoerd op een relatief kleine 

proefgroep (N = 55) en dat voorzichtigheid geboden is bij het trekken van conclusies over het 

precieze aandeel van predictoren. Ter vergelijking werd ook een lineaire regressie met alle 

predictoren uitgevoerd voor de personen met erkenning nursing. Het model heeft een totale 

verklaarde variantie van R² = 0.26. In het model blijven de Barthel (R² = 0.20), SOCEMO (R² extra = 

0.03) en SIS3B (R² extra = 0.03). 

Ondanks het feit dat ADL gemiddeld gezien minder dan een kwart van de totale Directe tijd inneemt 

bij personen met erkenning bezigheidstehuis, blijft basiszelfredzaamheid toch de belangrijkste 

voorspeller. Gedragsaspecten hebben bij de groep bezigheid wel een bijkomende betekenisvolle rol, 

maar enkel uit de set van extra verzamelde variabelen resulteren er significante bijkomende 

predictoren. Van alle gedragsschalen is voor de CEP de correlatie met categorie BEG (r = 0.51) het 

meest uitgesproken. Voor de groep met erkenning nursing is, niet verwonderlijk, 

basiszelfredzaamheid ook de belangrijkste voorspeller. De bijdrage van gedragsaspecten is eerder 

beperkt.  

Een andere bedenking die gemaakt moet worden is dat de gemiddelde hoeveelheid Directe tijd bij 

personen met erkenning nursing (GEM = 156 min; MED = 135 min) duidelijk groter is dan bij 

personen met erkenning bezigheid (GEM = 102 min; MED = 89 min). Dit verschil is significant (Mann-

Whitney U = 5.45, p < 0.001). Om het plastisch samen te vatten: in vergelijking met de groep 

bezigheidstehuis bestaat de taart bij de groep nursing voor een veel groter deel uit ADL (zie Figuur 

42) maar de taart op zich is ook ongeveer de helft groter. 
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4.5.5.1 Conclusie 

Wat betreft de samenstelling van de Directe tijd zijn er duidelijke verschillen tussen personen met 

een erkenning voor bezigheidstehuis (gemiddeld gezien lagere zorgzwaarte) en personen met 

erkenning nursingtehuis (gemiddeld gezien hogere zorgzwaarte). Bij personen met erkenning 

bezigheid bestaat de Directe tijd voor 30% uit BEG en 20% ADL terwijl bij personen met erkenning 

nursing het aandeel BEG beperkt blijft tot 6% en het aandeel ADL oploopt tot gemiddeld 53%. Toch 

blijft voor beide groepen een gebrek aan basiszelfredzaamheid (Barthel) de belangrijkste 

voorspeller van de Directe tijd. Voor de groep met erkenning bezigheidsheidstehuis correleren 

gedragsaspecten beter met de Directe tijd. Belangrijk hierbij op te merken is dat gemiddeld gezien 

de totale hoeveelheid Directe tijd voor personen met erkenning nursing ongeveer de helft groter is 

dan bij personen met erkenning bezigheid. Proportioneel is de hoeveelheid BEG dus wel groter voor 

personen met een lagere zorgzwaarte, maar in absolute termen van minuten is er weinig verschil in 

de hoeveelheid BEG die wordt geboden bij personen met een lage en personen met een hoge 

zorgzwaarte. Tijd besteed aan BEG blijft dus relatief constant overheen zorgzwaartes terwijl ADL 

net sterk varieert afhankelijk van de totale zorgzwaarte. 

 



Tabel 26. Spearman correlaties tussen de schaalwaarden van het ZZI en de categorieën Directe tijd voor personen met erkenning bezigheidstehuis 

  DIRECTE TIJD ADL HDL MTS BEG VER DAG VRIJ ONTW THER MV HULP 

SISindexplusVL Correlation Coefficient ,266 ,559 -,081 -,153 ,124 ,069 ,201 ,079 -,039 ,044 ,118 -,109 

Sig. (2-tailed) ,050 ,000 ,556 ,265 ,366 ,614 ,142 ,568 ,779 ,747 ,390 ,429 

N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

SIS3A Correlation Coefficient ,193 ,246 -,081 ,063 -,031 ,128 ,064 -,015 ,209 ,638 ,292 ,268 

Sig. (2-tailed) ,157 ,070 ,556 ,650 ,821 ,353 ,641 ,911 ,125 ,000 ,031 ,048 

N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

SIS3B Correlation Coefficient ,237 ,067 -,024 ,014 ,333 ,076 ,000 ,246 ,084 ,169 -,027 ,122 

Sig. (2-tailed) ,082 ,629 ,863 ,920 ,013 ,580 ,997 ,070 ,541 ,216 ,847 ,374 

N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

Barthel Correlation Coefficient -,332 -,658 -,018 ,045 ,160 -,206 -,166 -,054 -,041 -,319 -,211 -,271 

Sig. (2-tailed) ,013 ,000 ,897 ,744 ,242 ,131 ,225 ,697 ,765 ,018 ,122 ,045 

N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

Elida Correlation Coefficient ,276 ,668 -,056 -,217 -,130 ,048 ,124 ,131 -,066 ,181 ,187 ,093 

Sig. (2-tailed) ,043 ,000 ,686 ,114 ,348 ,732 ,371 ,344 ,633 ,190 ,176 ,505 

N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

SGZ Correlation Coefficient -,232 -,073 -,129 ,045 -,374 -,003 ,006 -,180 ,047 -,018 ,118 -,067 

Sig. (2-tailed) ,095 ,605 ,358 ,749 ,006 ,983 ,966 ,198 ,738 ,896 ,398 ,633 

N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

LVE minutes Correlation Coefficient ,193 ,423 -,090 -,141 -,120 -,193 ,107 ,017 ,004 ,331 ,009 ,177 

Sig. (2-tailed) ,158 ,001 ,513 ,306 ,384 ,159 ,439 ,901 ,975 ,014 ,946 ,196 

N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

SOCEMO Correlation Coefficient ,152 -,196 -,016 -,129 ,470 -,055 -,106 ,085 -,090 ,010 -,123 ,193 

Sig. (2-tailed) ,267 ,152 ,905 ,347 ,000 ,691 ,442 ,535 ,512 ,945 ,372 ,159 

N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
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Tabel 27. Spearman correlaties tussen de extra onafhankelijke variabelen en de categorieën Directe tijd voor personen met erkenning bezigheidstehuis 

  
DIRECTE 

TIJD ADL HDL MTS BEG VER DAG VRIJ ONTW THER MV HULP 

Leeftijd Correlation 
Coefficient 

-,106 ,289 -,254 ,049 -,155 -,018 -,111 -,233 -,214 ,264 ,293 -,044 

Sig. (2-tailed) ,443 ,032 ,061 ,723 ,260 ,898 ,421 ,087 ,117 ,051 ,030 ,752 

N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

Ontstaan handicap Correlation 
Coefficient 

-,168 -,224 -,014 -,045 ,000 -,290 ,189 ,087 -,238 -,253 -,258 ,074 

Sig. (2-tailed) ,219 ,101 ,920 ,742 1,000 ,032 ,167 ,527 ,081 ,063 ,057 ,590 

N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

Verstandelijke Handicap Correlation 
Coefficient 

,206 ,481 ,048 ,071 -,165 ,090 ,231 ,079 -,040 ,009 ,157 -,064 

Sig. (2-tailed) ,132 ,000 ,728 ,607 ,229 ,516 ,090 ,564 ,772 ,949 ,252 ,641 

N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

Motorische Handicap 
bovenste ledematen 

Correlation 
Coefficient 

,233 ,309 -,039 -,038 ,034 ,010 -,293 -,239 ,234 ,533 ,260 ,489 

Sig. (2-tailed) ,087 ,022 ,777 ,781 ,808 ,940 ,030 ,078 ,085 ,000 ,055 ,000 

N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

Motorische Handicap 
onderste ledematen 

Correlation 
Coefficient 

,129 ,278 -,103 -,074 -,053 -,040 -,343 -,242 ,193 ,470 ,281 ,460 

Sig. (2-tailed) ,348 ,040 ,454 ,591 ,699 ,770 ,010 ,075 ,159 ,000 ,038 ,000 

N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

Visuele Handicap Correlation 
Coefficient 

,200 ,364 ,060 ,121 -,008 -,029 ,222 ,059 -,087 ,201 -,079 ,172 

Sig. (2-tailed) ,144 ,006 ,666 ,380 ,955 ,836 ,104 ,667 ,525 ,142 ,566 ,210 

N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

Auditieve Handicap Correlation 
Coefficient 

,057 ,190 ,101 -,146 -,188 -,218 ,085 ,188 -,148 -,081 -,028 -,096 

Sig. (2-tailed) ,679 ,165 ,463 ,289 ,168 ,110 ,537 ,168 ,282 ,558 ,838 ,484 

N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 
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DIRECTE 

TIJD ADL HDL MTS BEG VER DAG VRIJ ONTW THER MV HULP 

Communicatieve 
Handicap 

Correlation 
Coefficient 

,026 ,406 ,077 -,117 -,269 -,210 ,105 ,161 -,270 -,107 -,097 -,112 

Sig. (2-tailed) ,848 ,002 ,575 ,396 ,047 ,124 ,445 ,241 ,046 ,436 ,483 ,415 

N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

Psychiatrische Diagnose Correlation 
Coefficient 

-,193 -,354 ,108 -,181 ,128 -,087 -,231 ,003 -,178 -,069 -,229 ,105 

Sig. (2-tailed) ,157 ,008 ,433 ,185 ,353 ,528 ,090 ,984 ,194 ,617 ,093 ,444 

N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

Autismespectrumstoornis Correlation 
Coefficient 

,134 -,100 -,010 -,120 ,368 ,018 -,077 ,025 ,025 -,061 -,311 ,103 

Sig. (2-tailed) ,330 ,468 ,940 ,382 ,006 ,896 ,579 ,855 ,857 ,659 ,021 ,454 

N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

Epilepsie Correlation 
Coefficient 

,164 ,112 -,180 -,081 ,158 -,071 -,021 -,135 ,141 ,293 ,277 -,119 

Sig. (2-tailed) ,242 ,426 ,197 ,564 ,258 ,615 ,880 ,335 ,313 ,033 ,045 ,398 

N 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

CEP minutes Correlation 
Coefficient 

,333 -,051 ,198 -,138 ,512 ,237 -,138 ,170 ,025 ,075 -,191 ,146 

Sig. (2-tailed) ,014 ,713 ,152 ,319 ,000 ,085 ,318 ,219 ,857 ,592 ,165 ,291 

N 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 

GVDB minutes Correlation 
Coefficient 

,350 ,544 ,024 -,214 -,056 -,052 ,060 -,048 ,042 ,331 ,195 ,232 

Sig. (2-tailed) ,009 ,000 ,861 ,116 ,684 ,707 ,666 ,730 ,760 ,013 ,155 ,089 

N 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 



4.5.6 Nachtpermanentie 

Het VAPH-rapport (Heymans & Molleman, 2013) besluit dat de checklist nachtpermanentie geen 

voldoende betrouwbare inschatting van de nood aan nachtpermanentie oplevert en dat er moet 

verder gezocht worden naar een betere objectivering van de nood aan nachtpermanentie. Hieronder 

bekijken we of het onderzoek tijdsregistratie nuttige informatie over de categorieën van 

nachtpermanentie kan bieden. 

Om een indeling te maken voor de nachtpermanentie hanteert het VAPH vijf niveaus waarvan de 

definities in Bijlage 4 worden weergegeven. Nachtpermanentie wordt gedefinieerd als ‘de mate 

waarin de persoon met een handicap tijdens de nacht nood heeft aan de beschikbaarheid, feitelijke 

aanwezigheid van of toezicht door andere personen’ (Heymans & Molleman, 2013). 

Een herhaaldelijke observatie tijdens de inschalingen voor het onderzoek tijdsregistratie waarin ook 

de checklist nachtpermanentie werd afgenomen, was dat het verschil tussen N1 en N2 door 

inschalers en informanten als groot wordt ervaren. De indruk bestaat dat, door de specifieke 

formulering van de definitie van N1, veel personen met een handicap die in principe verwacht 

worden N1 te scoren (het volstaat dat iemand stand-by is en er moet maar sporadisch ondersteuning 

worden geboden), toch vaak N2 scoren. Meer specifiek gaat het om de woorden ‘maximum binnen 

het uur’.  

Concreet komt het vaak voor (vooral in buitenhuizen en bezigheidstehuizen) dat er N2 i.p.v. N1 

gescoord wordt, net omdat als de zorggebruiker ’s nachts om hulp vraagt, die hulp onmiddellijk moet 

komen. Er lijkt dus een groep van zorggebruikers te zijn waarbij doorgaans ’s nachts geen 

ondersteuning nodig is, maar voor wie het nodig is dat er iemand in de buurt is die, indien nodig, 

relatief onmiddellijk kan helpen. ‘Maximum binnen het uur’ volstaat dan niet. Het weten dat er 

iemand in de buurt is, is voor deze zorggebruikers dikwijls al genoeg. Slapende nachtpermanentie 

volstaat hier dus. Deze groep van zorggebruikers valt met het huidige categoriesysteem in dezelfde 

categorie (N2) als een andere categorie van zorggebruikers waarvoor wel elke nacht ondersteuning 

nodig is (maar niet meer dan één keer per nacht). Deze laatste categorie van zorggebruikers hebben 

echter nood aan een wakkere nachtpermanentie. 

De gegevens verzameld in het kader van het tijdsregistratie-onderzoek laten toe na te gaan of de 

hierboven beschreven indruk van inschalers en informanten klopt met de realiteit. Het werkelijke 

type van nachtpermanentie dat aan de PmH werd geboden, werd in het tijdsregistratie-onderzoek 

geregistreerd in vier categorieën: geen nachtdienst (0), oproepbare permanentie niet op de campus 

(1), slapende nacht (2), en wakkere nacht (3). Met deze gegevens kunnen we dus nagaan of slapende 
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en wakende nacht inderdaad vaak in dezelfde N-categorie vallen, namelijk N2. Tabel 28 suggereert 

dat dit inderdaad het geval is. 

Tabel 28. Crosstabulatie van a priori N tegenover de werkelijk aanwezige nachtpermanentie 

 
geen 

nachtdienst 

oproepbare 

permanentie 

slapende nacht wakkere nacht 
 

a priori 

N 

0 1 1 0 3 5 

1 4 3 13 13 33 

2 0 2 64 38 104 

3 0 0 5 46 51 

4 0 0 0 8 8 

Totaal 5 6 82 108 201 

 
Van de 104 proefpersonen aan wie a priori een N2 werd toegekend, wordt voor 64 personen (62%) 

de nachtpermanentie georganiseerd in de vorm van een ‘slapende nacht’ en voor 38 personen (37%) 

de nachtpermanentie georganiseerd in de vorm van een ‘wakkere nacht’. 

Indien het de bedoeling is een categoriesysteem van nachtpermanentie te ontwerpen om 

toekenning van middelen te vereenvoudigen, is het misschien zinvol de categorieën scherper af te 

stemmen op het verschil in type nachtpermanentie? Het verschil tussen slapende of wakende 

nachtpermanentie betekent immers een reëel verschil in kost (doorgaans 3 betaalde uren t.o.v. 8 

betaalde uren). Dit belangrijke verschil in kost lijkt door het huidige categoriesysteem niet gevat te 

worden. 

Ook het verschil tussen N2 en N3 wordt door informanten als groot ervaren. Bij een groep van 

zorggebruikers wordt er bijvoorbeeld wel een akoestisch systeem gebruikt (N3) terwijl er doorgaans 

geen (of maximaal één keer per nacht) ondersteuning wordt geboden (N2).  

De criteria om categorieën van nachtpermanentie te onderscheiden zijn bovendien vaak gebaseerd 

op verschillen in nachtondersteuning. Het kan dus zijn dat de omschrijving van de nood aan 

nachtondersteuning van één categorie beter past bij de situatie van de persoon terwijl de 

omschrijving van de nood aan nachtpermanentie van een andere categorie beter past. Het is niet 

duidelijk welke N-categorie in dergelijke gevallen best wordt gescoord. Om de verschillen in nood 

aan nachtpermanentie beter te vatten, zou het dus zinvol kunnen zijn meer dan vier categorieën te 

creëren en de criteria van nachtondersteuning en nachtpermanentie te ontkoppelen. 

Inspectie van de correlaties van de extra verzamelde onafhankelijk variabelen met de a priori N 

(Tabel 20 p. 76) maakte eerder (4.3.6) al duidelijk dat ook het tijdsregistratie-onderzoek geen sterke 

predictoren voor de a priori N kan aanreiken. De sterkste correlatie met a priori N die we vinden voor 
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de extra verzamelde onafhankelijk variabelen is de correlatie met de GVDB (r = 0.36). Een accurate 

voorspelling van de a priori N lijkt met de informatie verzameld in het VAPH-onderzoek en het 

tijdsregistratie-onderzoek dus niet mogelijk. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Ofwel zijn in 

beide onderzoeken niet de juiste voorspellers verzameld, ofwel stroken de a priori N categorieën niet 

voldoende met reële verschillen in nachtpermanentie, ofwel is nachtpermanentie op zich heel 

moeilijk te voorspellen. 

Belangrijk om te benadrukken is dat het VAPH met het zorgzwaarte-instrument steeds probeert te 

peilen naar de ‘naakte ondersteuningsnood’. Dit wil zeggen de nood aan ondersteuning, ongeacht 

door wie deze ondersteuning geboden wordt, maar ook ongeacht de context en faciliteiten die 

aanwezig zijn. Informanten en inschalers moeten bij hun inschatting dus abstractie kunnen maken 

van een aantal elementen die soms toch een sterke invloed op de zorgsituatie kunnen hebben. De 

aanwezigheid van een wakende nachtpermanentie in een leefgroep betekent bijvoorbeeld niet 

noodzakelijk dat elke zorggebruiker een wakende nachtpermanentie nodig heeft. De aanwezigheid 

van een akoestisch systeem betekent niet dat elke zorggebruiker dit nodig heeft, maar creëert wel de 

mogelijkheid om de permanentie op een andere manier te organiseren. In sommige voorzieningen 

wordt bijvoorbeeld gewerkt met één centraal wakend personeelslid dat aanwezig is tijdens de nacht 

en beschikbaar is voor een aantal verzorgingseenheden, afdelingen of huisjes. Is dit volgens de 

definities van de categorieën van nachtpermanentie ‘fysieke aanwezigheid’ of impliceert dit dat de 

nachtpermanentie dan enkel stand-by is? Deze voorbeelden maken duidelijk dat het niet eenvoudig 

is de structurele en organisatorische elementen los te zien van de zorgzwaarte. 

4.5.6.1 Conclusie 

De extra verzamelde onafhankelijke variabelen in het tijdsregistratie-onderzoek bieden geen 

alternatieve voorspellers van nachtpermanentie. Het lijkt echter wel zinvol de categorieën van de 

nachtpermanentie en hun definities te herbekijken. Er zou overwogen kunnen worden meer 

categorieën te creëren, nachtpermanentie en nachtondersteuning te ontkoppelen en de 

categorieën meer af te stemmen op duidelijke kostverschillen zoals bijvoorbeeld de nood aan 

slapende of wakende nacht. 

4.5.7 Vragen over de Support Intensity Scale (SIS) 

Tijdens de inschalingen voor het tijdsregistratie-onderzoek werd door informanten vaak een 

bezorgdheid geuit over de SIS. Vooral bij de SIS1C en SIS1D lijkt het vaak niet duidelijk hoe kan 

gescoord worden bij personen met een hoge zorgzwaarte. De items bij personen met een hoge 

zorgzwaarte zijn eigenlijk ‘niet van toepassing’, maar toch moeten ze ‘hypothetisch’ worden 
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ingevuld. Het VAPH is zich bewust van deze bezorgdheden. Uit het betrouwbaarheidsonderzoek van 

het ZZI versie 2010 bleek immers ook dat subschalen SIS1C en SIS1D over inschalers heen weinig 

betrouwbaar waren (Heymans & Molleman, 2013). Deze schalen werden daarom in de huidige 

beslissingsregel voor de B-waarde van protocol A niet meegenomen. 
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5 Discussie 

In deze sectie gaan we verder in op enkele discussiepunten en belangrijke nuanceringen die moeten 

gemaakt worden bij de interpretatie van de resultaten van het tijdsregistratie-onderzoek. 

5.1 Betrouwbaarheid en validiteit. 

Betrouwbaarheid en validiteit zijn twee cruciale eigenschappen waaraan de metingen in een 

onderzoek moeten voldoen om correcte conclusies te kunnen trekken.  

5.1.1 Betrouwbaarheid 

Betrouwbaarheid gaat over nauwkeurigheid, herhaalbaarheid, consistentie (Field, 2009). Indien de 

meting opnieuw zou gebeuren, moet dezelfde waarde bekomen worden. Hoewel we als 

onderzoekers indicaties hebben dat de Directe tijdsmeting voldoende betrouwbaar is (zie verder), 

beschikken we niet over gegevens die de betrouwbaarheid van de Directe tijdsmeting onomstotelijk 

kunnen aantonen. Dit heeft te maken met de intrinsieke variabiliteit van tijd besteed aan zorg over 

situaties heen. Het is bijvoorbeeld praktisch onmogelijk om de ochtendverzorging door dezelfde of 

een andere zorgverlener exact op dezelfde manier te laten overdoen en twee keer de tijd te laten 

registreren. De ochtendverzorging de volgende dag opnieuw meten (wat in het huidige onderzoek in 

principe vaak gebeurd is) voldoet ook niet als waterdichte test van de betrouwbaarheid omdat de 

specifieke omstandigheden elke dag anders kunnen zijn. Op dag 1 meten we de zorg nodig op dag 1 

en op dag 2 meten we de zorg nodig op dag 2. Zorgtijd is veel meer momentgebonden en variabel 

over dagen heen dan het onderliggende concept zorgzwaarte dat verondersteld wordt stabieler te 

zijn en zich meer uit te strekken overheen de tijd. Precies daarom werd als maat voor de Directe tijd 

telkens een gemiddelde over een hele week (minstens 4 dagen) genomen. 

Een manier om in toekomstig onderzoek een beter zicht op de betrouwbaarheid van de tijdsmeting 

te bekomen zou er in kunnen bestaan de tijdsregistratie tegelijkertijd ook te laten uitvoeren door een 

externe tijdsregistreerder. In dit geval kan de waarde geregistreerd door de zorgverlener en de 

waarde geregistreerd door de externe registreerder vergeleken worden.  

De Indirecte tijd was gebaseerd op een inschatting (hoewel sommige registreerders effectief de tijd 

gedurende een maand noteerden en optelden) en werd in het huidige onderzoek dan ook als zodanig 

behandeld. Merk op dat de a priori waarden in het onderzoek van het VAPH, waarop de rekenregels 

van het ZZI zijn gebaseerd, ook resulteren uit een subjectieve inschatting. 

De drie onderstaande bevindingen geven elk op een alternatieve manier steun aan de 

betrouwbaarheid van de gegevens van de tijdsmeting. Ten eerste, ondanks het feit dat de Indirecte 
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tijd een inschatting was, correleren de Directe tijd en Indirecte tijd onderling significant en relatief 

goed (r = 0.38, p < 0.001). Ten tweede, Tabel 6 (p. 36) geeft aan dat de categorieën HDL, MTS en BEG 

onderling positief en significant correleren, categorieën die Directe tijd representeren besteed aan 

het bevorderen van de zelfstandigheid van de zorggebruiker, vaak bij zorggebruikers met een lagere 

zorgzwaarte. Elk van deze categorieën correleert negatief en significant met ADL, de categorie die 

basisondersteuning representeert en verwacht wordt hoog te scoren bij zorggebruikers met een 

grote zorgzwaarte. Ten derde (zie p. 48) is er een sterk verband tussen de GVDB, die uitgedrukt 

wordt in tijd en gefundeerd is op een tijdsmeting, en de Directe tijd (r(207) = 0.58, p < 0.001) en een 

heel sterk verband tussen de GVDB en ADL (r(207) = 0.80, p < 0.001).  

5.1.2 Validiteit 

Validiteit gaat over de vraag of de maat meet wat de maat zou moeten meten (Field, 2009). Concreet 

voor de tijdsmeting gaat het over de vraag: Is de tijdsmeting een goede maat voor zorgzwaarte? 

 

Figuur 43. Correlatie-schema tussen a priori B, oude B, ADL en nieuwe B 

De validiteit van de tijdsmeting kan afgetoetst worden door de gegevens van de tijdsmeting te 

correleren met andere maten die ook verondersteld worden zorgzwaarte te meten. In het onderzoek 

van het VAPH werd de criteriumvaliditeit van het ZZI nagegaan door de berekende parameters te 

correleren met de a priori waarden. Ook de gegevens van de tijdsmeting kunnen afgetoetst worden 

aan de a priori waarden. Bovendien geeft ook de correlatie tussen de tijdsgegevens en de berekende 

ZZI waarden informatie over de validiteit van de tijdsmeting. Uit eerder besproken tabellen (Tabel 17, 

p. 72 en Tabel 23, p. 84) weten we dat er een aanzienlijke correlatie is tussen de Directe tijd en de a 

priori B (r = 0.44) en tussen de Directe tijd en de nieuwe berekende B (r = 0.43). Kijken we specifiek 

naar ADL dan vinden we nog hogere correlaties met a priori B (r = 0.61) en de nieuwe berekende B (r 
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= 0.70). Figuur 43 maakt duidelijk dat ADL, a priori B en de nieuwe berekende B voor een groot deel 

hetzelfde onderliggende concept vatten. 

ADL correleert zelfs hoger met a priori B (r = 0.61) dan de oude B correleert met a priori B (0.54). De 

rekenregels die de nieuwe B bepalen zijn geconstrueerd om a priori B zo goed mogelijk te 

voorspellen, vandaar de relatief hoge correlatie tussen de nieuwe B en a priori B, r = 0.69. Het feit dat 

ADL zo sterk correleert met de nieuwe B (r = 0.70) geeft steun aan zowel de nieuwe berekende B als 

aan de validiteit van de tijdsmeting. 

5.1.3 Conclusie 

Hoewel het onomstotelijk aantonen van de betrouwbaarheid van de tijdsmeting niet evident is, zijn 

er voldoende elementen die elk op een andere manier aangeven dat de conclusies geformuleerd in 

het huidige rapport gebaseerd zijn op betrouwbare gegevens. Sterke correlaties tussen ADL en a 

priori B en nog sterkere correlaties tussen ADL en de berekende B (ZZI 2012) geven goede steun aan 

de validiteit van de Directe tijd. 

5.2 Kunnen we zorgzwaarte eigenlijk wel accuraat meten? 

5.2.1 Wat is zorgzwaarte? 

Het gebruik van uitgebreide instrumenten en schalen waarvan de betrouwbaarheid is aangetoond en 

het gebruik van complexe statistische technieken om de gegevens te analyseren, garanderen niet dat 

de zorgzwaarte van personen met een handicap accuraat gemeten kan worden. Cruciaal is de 

‘validiteit’. Zowel in het onderzoeksrapport van het VAPH (Heymans & Molleman, 2013) als in het 

huidige onderzoeksrapport (zie 5.1.2) wordt getracht de validiteit zo goed mogelijk te onderbouwen. 

Maar validiteit of er in slagen te meten wat bedoeld wordt te meten impliceert ook dat het duidelijk 

is wat precies bedoeld wordt te meten. De vraag is: ‘Is het wel duidelijk wat onder zorgzwaarte 

verstaan moet worden?’. Wat is de definitie van zorgzwaarte en is die voor iedereen die zich 

uitspreekt over zorgzwaarte gelijk? 

5.2.2 De rol van overtuigingen, uitgangspunten, aannames of interpretaties 

In discussies over het ‘meten’ van zorgzwaarte wordt vaak het cruciale aandeel vergeten van 

overtuigingen, uitgangspunten, aannames of interpretaties. Deze subjectiviteiten zijn onvermijdelijk. 

In een onderzoek zijn ze vaak het vertrekpunt om gegevens te verzamelen, maar ze fungeren ook als 

een kader om conclusies te trekken. Sterker nog, ze zullen een belangrijke rol spelen bij de 

toekenning van middelen. Hieronder schetsen we een aantal voorbeelden die de mogelijke rol van 

subjectiviteiten in het onderzoek van het VAPH en in het tijdsregistratie-onderzoek duidelijk maken. 
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Het VAPH omschrijft zorgzwaarte als “de mate waarin een persoon ondersteuning nodig heeft om zo 

adequaat mogelijk te kunnen functioneren in het dagelijks leven”. Met ‘zo adequaat mogelijk’ wordt 

bedoeld ‘overeenkomend met wat gangbaar en algemeen aanvaard is binnen de ruimere sociaal-

maatschappelijke context waarbinnen de persoon leeft’ en tevens ‘rekening houdend met de 

mogelijkheden, beperkingen en wensen van de persoon’ (Heymans & Molleman, 2013). Bovendien 

bestaat in de definitie van het VAPH zorgzwaarte uit drie dimensies: (1) ‘begeleidingsintensiteit’: de 

mate waarin de PmH ondersteuning nodig heeft van andere personen, (2) ‘permanentie’: de mate 

waarin de PmH overdag nood heeft aan de beschikbaarheid van, feitelijke aanwezigheid van of aan 

toezicht door andere personen, (3) ‘nachtpermanentie’: de mate waarin de persoon met een 

handicap tijdens de nacht nood heeft aan de beschikbaarheid, feitelijke aanwezigheid van of toezicht 

door andere personen. Respectievelijk worden deze dimensies uitgedrukt in de B-, P- en N-waarde. 

Een belangrijk uitgangspunt van het tijdsregistratie-onderzoek is dat zorgzwaarte (minstens voor een 

deel) te meten is als zorgtijd. Als we een referentie willen die het meest objectief de zorgzwaarte van 

een persoon met handicap weergeeft dan dit is in de visie van de initiatiefnemers van het 

tijdsregistratie-onderzoek de tijd die besteed wordt aan de zorg. 

De sterke correlaties die gevonden worden in het tijdsregistratie-onderzoek tussen schalen die peilen 

naar een gebrek aan basiszelfredzaamheid en zorgtijd die besteed wordt aan ADL, tonen aan dat dit 

stuk van de zorgzwaarte heel goed gevat kan worden. We durven daarom ook concluderen dat 

zowel het meten van de Directe tijd besteed aan ADL als het afnemen van de Barthel of de schaal 

Guy Vanden Boer goed het ‘gebrek aan basiszelfredzaamheid’ als onderdeel van de zorgzwaarte 

van een PmH in kaart kunnen brengen. In de visie van vzw Stijn wordt dit onderdeel van zorgzwaarte 

ook wel de ‘niet-samendrukbare zorg(tijd)’ genoemd. Indien beschikbare middelen te kort schieten 

om aan alle zorgbehoeften van alle personen met een handicap te voldoen – de confronterende 

realiteit van vandaag – is dit de zorg waarop niet beknibbeld kan worden en is dit de zorg die een 

prominente plaats moet krijgen in het toekennen van middelen. 

Het hierboven beschreven deel van zorgzwaarte lijkt het best overeen te stemmen met wat in het 

VAPH onderzoek (Heymans & Molleman, 2013) begeleidingsintensiteit of de B-waarde wordt 

genoemd. Inderdaad, uit de gegevens van huidig onderzoek blijkt (zie 5.1.2) dat de subjectieve 

inschatting van begeleidingsintensiteit door inschalers (a priori B), de output van het ZZI (berekende 

B) en de Directe tijd in de vorm van ADL goed correleren. Dit geeft steun aan de validiteit en 

suggereert dat (tenminste voor een deel) eenzelfde onderliggend concept gemeten wordt. Maar 

voor een deel lijken de a priori B en berekende B-waarde ook andere aspecten te meten dan 



 

108 
 

zelfredzaamheid of vertalen ze andere veronderstellingen in wat belangrijk is in het concept 

zorgzwaarte. 

Over zorgtijd die niet geclassificeerd kan worden als ADL zijn de gegevens van de tijdsmeting minder 

verhelderend. De variatie in Directe tijd die niet te wijten is aan een gebrek aan basiszelfredzaamheid 

blijkt zeer moeilijk te vatten. Toch betekent dit bijvoorbeeld niet dat gedragsproblemen geen 

essentieel deel van de zorgzwaarte kunnen uitmaken (zie 4.5.1). Gedragsproblemen als een 

onderdeel van zorgzwaarte zijn overduidelijk in overtuigingen en aannames van zorgverstrekkers die 

er dagelijks mee geconfronteerd worden, maar laten zich in de huidige proefgroep niet helder en 

objectief meten in termen van Directe tijd. 

Het uitgangspunt in het onderzoek van het VAPH is anders. De referentie in het onderzoek van het 

VAPH is een subjectieve inschatting van de zorgzwaarte. De rekenregels die gebruikt worden om de 

B- en P-waarden te berekenen vanuit de schaalscores van het ZZI zijn afgestemd om deze subjectieve 

inschatting zo goed mogelijk te benaderen. Het is echter niet duidelijk welke informatie inschalers of 

informanten gebruiken om tot de subjectieve inschatting te komen. Het gaat om een ‘buikgevoel’. De 

relatief hoge correlatie tussen ADL en de a priori B (r = 0.61) suggereert dat ook in het buikgevoel het 

gebrek aan zelfredzaamheid een belangrijke rol speelt (zie 5.1.2 en Figuur 43). Maar hoe hard andere 

factoren in het buikgevoel doorwegen is niet duidelijk. In principe zou het onderzoek van het VAPH 

hier wel meer informatie over kunnen verschaffen. Het gewicht dat de uiteindelijke voorspellende 

factoren in de rekenregel krijgen, zou hiervan een indicatie kunnen geven. Het VAPH besliste echter 

over de gewichten van de factoren in haar onderzoeksrapport slechts zeer summier te 

communiceren. 

Ook de nieuwe rekenregels die de B en P bepalen kunnen niet ontsnappen aan invloeden van 

overtuigingen en veronderstellingen. In het onderzoek van het VAPH werden in eerste instantie 

verbanden gezocht op itemniveau (zie ook 4.4). Enkel items die ‘aanzienlijk’ correleerden met de 

subjectieve a priori waarden werden weerhouden. Het criterium dat bepaalde hoe hoog deze 

correlatie moest zijn, varieerde per rekenregel. Als de itemscores van een schaal te weinig 

correleerden, werd er soms voor gekozen om toch de schaalscore op te nemen. Vervolgens werd op 

deze item- en schaalscores een factoranalyse toegepast. De factoren (gehergroepeerde items en 

schaalscores) fungeerden dan als predictoren in een MOLR analyse. De reden om de schaalscore 

toch op te nemen en opnieuw een kans te geven om een rol te spelen in de output van het ZZI is 

dus gebaseerd op de overtuiging of veronderstelling dat de betreffende schaal, ondanks het gebrek 

aan een goede correlatie met de subjectieve inschatting, toch belangrijke informatie geeft over het 

concept zorgzwaarte. Belangrijk om hierbij op te merken is dat deze overtuiging of veronderstelling 
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is ingegeven door overtuigingen, veronderstellingen en belangen in de sector. Het VAPH zou 

bijvoorbeeld vanuit verschillende hoeken sterk bekritiseerd worden, indien zou blijken dat in de ZZI-

rekenregels gedragsproblemen, medische problemen of sociaal-emotionele problemen geen rol 

zouden spelen. Subjectieve argumenten halen het dus soms van argumenten die louter gebaseerd 

zijn op onderzoeksgegevens. Dit is een realiteit die onder ogen moet gezien worden. De sector kan 

hiervoor niet met de vinger naar het VAPH wijzen, maar moet hierin ook zijn eigen aandeel 

erkennen. Het is begrijpelijk dat elke voorziening of organisatie het belang van zijn eigen ‘doelgroep’ 

verdedigt. Dat zich dit vertaalt in verschillende ideeën over wat moet meewegen in de inschatting 

van zorgzwaarte is niet verwonderlijk. 

Ook al wordt het niet echt expliciet vermeld, uit de gegevens van het VAPH is af te leiden dat, net 

zoals in het tijdsregistratie-onderzoek, het ‘gebrek aan zelfredzaamheid’ een prominente plaats heeft 

binnen het concept zorgzwaarte. Van andere factoren wordt enkel gezegd dat ze significant 

bijdragen. Maar in welke mate andere factoren daadwerkelijk een rol spelen, blijft onduidelijk. 

5.2.3 Een meetbaar stuk en een in te schatten stuk 

Hoe goed de huidige instrumenten of statistische modellen ook zijn, een belangrijk deel van de 

variatie in zorgzwaarte kan niet perfect gevat worden. Enerzijds illustreert dit het belang en de 

noodzaak van blijvend onderzoek om modellen en instrumenten te verbeteren. Anderzijds bevestigt 

dit ook de complexiteit van het concept zorgzwaarte. 

Als we moeten antwoorden op de vraag of we zorgzwaarte wel accuraat kunnen meten zou het 

antwoord kunnen luiden: ‘Neen. Zorgzwaarte is een complex concept en kan niet accuraat gemeten 

worden’. Wat wel gemeten kan worden is het gebrek aan zelfredzaamheid, een concept dat 

algemeen aanvaard wordt een belangrijk onderdeel van zorgzwaarte te zijn. Dit concept lijkt goed te 

vatten in een score op de Barthel of schaal Guy Vanden Boer of in een meting van tijd besteed aan 

ADL. Een gebrek aan zelfredzaamheid is dus relatief goed objectiveerbaar. Het overige deel van 

zorgzwaarte wordt bepaald door factoren die zich veel moeilijker laten vatten in een objectieve 

meting en waarvan het niet duidelijk is in welke mate ze doorwegen. Immers, noch het 

tijdsregistratie-onderzoek noch het VAPH onderzoek (voor zover we weten) slagen er in de rol van 

deze veronderstelde factoren bovenop de rol van een gebrek aan zelfredzaamheid op een heldere 

manier te objectiveren. Dit andere stuk van de zorgzwaarte moet het dus stellen met een inschatting 

en is veel vatbaarder voor subjectiviteit (overtuigingen, uitgangspunten, aannames, interpretaties, 

…). 



 

110 
 

5.3 De rol van het ZZI in het toekennen van middelen 

5.3.1 Principe van intersubjectiviteit 

Indien het inderdaad zo is dat zorgzwaarte niet accuraat gemeten kan worden, zou het ook niet 

realistisch zijn te verwachten dat het ZZI dit wel kan. Wat wel van het ZZI verwacht kan worden, is 

dat het een goede inschatting maakt. De studiecel van het VAPH heeft er alles aan gedaan om met de 

beschikbare gegevens statistisch gegronde rekenregels te creëren. Deze rekenregels geven op basis 

van de informatie die het ZZI voor een PmH aanlevert een zo goed mogelijke inschatting van hoe 

gemiddeld gezien een inschaler de zorgzwaarte van die PmH zou inschatten. Wat het ZZI dus 

concreet doet, is een inschatting maken van hoe inschalers de zorgzwaarte zouden inschatten. Het 

ZZI is gebaseerd op het principe van intersubjectiviteit. 

5.3.2 Ordinale B- en P-waarden 

De B- en P-waarden die resulteren uit het ZZI geven een ordinale inschatting van respectievelijk de 

benodigde begeleidingsintensiteit en de nood aan permanentie. Dit wil zeggen dat de parameters 

geen informatie geven over de grootte van de verschillen in zorgzwaarte. Zo kan bijvoorbeeld niet 

worden gesteld dat het verschil in zorgzwaarte tussen B2 en B3 even groot is als het verschil in 

zorgzwaarte tussen B4 en B5. De zorgzwaarte die overeenkomt met B4 kan verondersteld worden 

groter te zijn dan de zorgzwaarte die overeenkomt met B2, maar de 4 mag niet geïnterpreteerd 

worden als ‘dubbel zo groot als 2’. De B- en P-waarden geven dus enkel een rangorde aan. Het is 

duidelijk dat, als het ZZI zal gebruikt worden als een hulpmiddel bij het toekennen van 

persoonsgebonden financiering, dit een belangrijke beperking van het instrument is. Stel, het 

gemiddelde verschil in zorgtijd per dag tussen een persoon met B5 en een persoon met B6 is drie 

keer groter (bv., voor B6 gemiddeld een half uur meer als voor B5) dan het gemiddelde verschil in 

zorgtijd tussen een persoon met een B3 en een persoon met een B4 (bv., voor B4 gemiddeld tien 

minuten meer dan B3). In dit (hypothetische) geval zou het weinig rechtvaardig zijn een even grote 

sprong in toegekende middelen te maken van een B3 naar een B4 als van een B5 naar een B6.  

Een belangrijke beperking van het ZZI is dus dat het geen informatie over de grootte van de 

verschillen in zorgzwaarte kan geven. De gegevens van het huidige onderzoek laten toe een 

inschatting te maken van hoeveel Directe tijd overeenkomt met een bepaalde parameterwaarde.  
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De resultaten21 van het tijdsregistratie-onderzoek maken duidelijk dat er een relatie is tussen de B-

waarde die resulteert uit het ZZI en de Directe tijd (r = 0.42). Hoewel, deze relatie is complex en niet 

rechtlijnig (zie 4.4.2.1). De rangorde in berekende B komt overeen met de rangorde in Directe tijd. 

Maar de verschillen in Directe tijd tussen de hoogste B-waarden (4, 5, 6) zijn groter dan de verschillen 

in Directe tijd tussen de lagere B-waarden (2, 3, 4). Iemand in categorie B6 heeft gemiddeld 2,5 keer 

zoveel directe ondersteuningstijd nodig als iemand in categorie B2.  

De variatie in Directe tijd per niveau van de berekende B lijkt relatief groot en er lijkt een aanzienlijke 

overlap te zijn in Directe tijd tussen de berekende B-waarden (zie Figuur 33). Echter, als de Directe 

tijd wordt opgesplitst in enerzijds Directe tijd specifiek besteed aan ADL en anderzijds Directe tijd 

besteed aan alle andere categorieën, wordt duidelijk dat het verband tussen de Directe tijd en de 

berekende B specifiek veroorzaakt wordt door tijd besteed aan ADL (zie Figuur 34). De overlap in tijd 

besteed aan ADL per berekende B-waarde is dan kleiner. De correlatie tussen ADL en de berekende B 

(r = 0.70) evenaart de correlatie tussen de berekende B en de a priori B (r = 0.69). Pas vanaf B3 is de 

gemiddelde hoeveelheid ADL groter dan 0 en zijn er betekenisvolle verschillen in tijd besteed aan 

ADL tussen de B-categorieën. De sprongen in tijd besteed aan ADL zijn duidelijk groter voor de 

hoogste B-waarden (4, 5, 6).  

Er wordt voor eenzelfde verschil in Directe tijd sneller naar een hogere B categorie gesprongen bij 

personen met een lagere zorgzwaarte dan bij personen met een hogere zorgzwaarte. Bij personen 

met een hogere zorgzwaarte zijn er dus grotere sprongen in Directe tijd nodig om een hogere B-

waarde te krijgen. Dit suggereert dat het ZZI beter differentieert tussen personen met een lagere 

zorgzwaarte en minder goed tussen personen met een hogere zorgzwaarte. Een lineaire koppeling 

van middelen aan de berekende B is dus niet aangewezen. 

5.3.3 Het interval -1 +1 

De validiteit en betrouwbaarheid van het ZZI versie 2012 werden uitgebreid beschreven in het 

onderzoeksrapport van het VAPH (Heymans & Molleman, 2013). Een cruciale test voor het ZZI was de 

test van de criteriumvaliditeit. Doen de nieuwe rekenregels het goed in een onafhankelijke 

proefgroep? 

Op basis van ZZI-inschalingsgegevens van twee onafhankelijke proefgroepen werden met de 

bestaande rekenregels (ZZI 2012) de B- en P-waarden berekend. Deze berekende waarden werden 

                                                           
21

 We focussen hier op de berekende B gezien deze parameter het best overeenkomt met wat getracht wordt 
te vatten met persoonsgebonden Directe tijd. De berekende P staat voor permanentie en verschilt dus per 
definitie van wat getracht werd te vatten met de Directe tijdsmeting. 
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dan vergeleken met de subjectieve inschatting van de B en P. Hoe beter de overeenkomst tussen de 

berekende en subjectieve waarden, hoe beter de criteriumvaliditeit. 

Om de overeenkomst tussen de berekende en subjectieve waarden te beoordelen werd niet in de 

eerste plaats gekeken naar het percentage exacte overeenkomsten, maar wel naar het percentage 

inschalingen waarbij de berekende waarde maximaal één waarde afweek van de subjectieve 

inschatting. Dit betekent dat als de subjectieve inschatting een B5 zou zijn, de berekende waarde 

volgens dit criterium B4, B5 of B6 mocht zijn. Afhankelijk van de onderzoeksgroep en het protocol 

schommelde het percentage dat voldeed aan dit criterium tussen de 87% en de 97%. Hieruit wordt 

geconcludeerd dat de criteriumvaliditeit goed is. 

Ons inziens blijft het belangrijk voor ogen te houden wat precies het gehanteerde criterium inhoudt. 

De breedte van het interval waarbinnen de berekende waarde volgens het criterium moet vallen 

bedraagt de helft (drie B-waarden) van de breedte van het interval waarbinnen alle B-waarden vallen 

(B1 tot B6; zes B-waarden). Als we in het voorbeeld met de subjectieve B5 het criterium uitdrukken in 

termen van Directe tijd dan mag de berekende B liggen tussen B4, wat overeenkomt met een 

mediaan van 96 minuten Directe tijd per dag en B6, wat overeenkomt met een mediaan van 161 

minuten Directe tijd per dag. De breedte van het interval uitgedrukt in Directe tijd bedraagt dan 65 

minuten. In termen van Directe tijd specifiek besteed aan ADL zou de breedte van het interval in dit 

voorbeeld 77 minuten bedragen. 

De B- en P-waarden die worden berekend door het ZZI zijn een inschatting en moeten ook als 

dusdanig beschouwd worden. Het criterium dat door het VAPH gesteld wordt, laat een afwijking 

toe van één waarde (-1 of +1). Uitgedrukt in termen van zorgtijd kan deze afwijking relatief groot 

zijn. Voor de persoon met handicap in kwestie, echter, kan het verschil van één waarde, bv., B4 

i.p.v. B5 of B6 i.p.v. B5, belangrijke gevolgen hebben. 

5.3.4 Een alternatief voor het ZZI? 

Het toekennen van financiering in functie van zorgzwaarte is een zeer moeilijke oefening die 

onvermijdelijk beladen is met subjectiviteit. Veronderstel dat een instrument perfect zou kunnen 

aangeven in welke mate een persoon met handicap zelfredzaam is, kampt met medische problemen, 

gedragsproblemen of sociaal-emotionele problemen. Zelfs dan nog zal het een ethische kwestie 

blijven welk gewicht wordt gegeven aan welke problematiek. Hoe groot moet in termen van 

financiering het medische probleem zijn om in aanmerking te komen voor extra financiering? Hoe is 

dit af te wegen tegenover een gedragsprobleem? Is een bepaald medisch probleem bij persoon A 

erger dan een bepaald gedragsprobleem bij persoon B? Wie kan en mag deze afweging maken? Dit is 
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een maatschappelijke keuze en zou dus ook het voorwerp kunnen (of moeten?) uitmaken van een 

maatschappelijk debat. 

We willen er graag op wijzen dat in de huidige B- en P-waarden zoals ze door het ZZI worden 

aangereikt de afweging van verschillende factoren, die verondersteld worden in zorgzwaarte mee te 

spelen, impliciet vervat zit. Het gebruiken van de B- en P-waarden voor het toekennen van middelen 

impliceert dus het aanvaarden van de gewichten zoals ze nu in het huidige onderzoek van het VAPH 

bepaald zijn. De huidige gewichten worden bepaald door het (inter)subjectief oordeel van inschalers 

maar ook door de samenstelling van de proefgroep van dit onderzoek. 

Voor alle duidelijkheid, hier wordt niet beweerd dat de huidige gewichten niet ‘juist’ zijn. Niemand 

weet wat ‘juist’ is en er moeten ergens keuzes gemaakt worden. Belangrijk is echter wel om te weten 

welk deel van het proces van middelentoekenning gebaseerd is op meer objectiveerbare informatie 

en welk deel vooral bepaald wordt door een bepaalde vorm van subjectief aanvoelen. De vorm van 

subjectiviteit is natuurlijk ook van belang. 

Intersubjectiviteit zoals het nu door het VAPH wordt toegepast (de gemiddelde inschatting overheen 

professionele inschalers) is een waardig alternatief als objectieve maten niet beschikbaar zijn en is 

zeker te verdedigen als alternatief voor een individuele subjectieve inschatting door de inschaler. Dit 

is dan ook de meerwaarde van het ZZI. Transparantie en duidelijkheid over het precieze aandeel van 

de verschillende factoren die de B en P bepalen, lijkt voorlopig echter nog een stap te ver. Hopelijk 

komt er die in de toekomst wel. 

Als zorgzwaarte inderdaad is op te delen in een stuk dat objectief relatief goed meetbaar is 

(zelfredzaamheid) en een stuk dat objectief moeilijker meetbaar is en vatbaarder voor subjectieve 

invloeden, zou het in principe mogelijk zijn in de procedure van middelentoekenning hiermee 

expliciet rekening te houden. Inderdaad, een alternatief in de procedure van middelentoekenning 

zou er in kunnen bestaan als eerste stap een onderverdeling op basis van zelfredzaamheid te maken 

(de ‘niet-samendrukbare zorg’). Andere factoren (gedragsmatige, medische, sociaal-emotionele, …) 

zouden daarna als bijkomend element in rekening gebracht kunnen worden. Indicaties voor de mate 

waarin andere factoren een rol spelen zouden nog steeds uit de gewichten van de factoren kunnen 

afgeleid worden. De inschatting is dan nog steeds gebaseerd op subjectieve elementen – daar 

kunnen we niet omheen - maar de subjectiviteit is dan wel meer expliciet. Deze procedure impliceert 

echter dat de onderliggende factoren en gewichten die de uiteindelijke berekende B- en P-

parameters bepalen, beschikbaar blijven op het niveau van middelentoekenning. De vraag blijft in 

welke mate deze procedure beter is. Er is geen objectief referentiekader waaraan dit kan worden 

afgetoetst. Wat belangrijk lijkt, is dat er duidelijkheid bestaat over de manier waarop de weging 
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gebeurt van de verschillende factoren die zorgzwaarte bepalen. In principe zou deze weging de 

publieke opinie moeten weerspiegelen. Die zou kunnen resulteren uit een maatschappelijk debat, 

maar de vraag is of uit zo’n maatschappelijk debat een eenduidig antwoord te formuleren is. 

Het tijdsregistratie-onderzoek kan geen alternatief instrument bieden voor het ZZI. Dat was ook niet 

het doel van het onderzoek. Het doel was na te gaan welke kenmerken van zorggebruikers de 

zorgzwaarte bepalen en welke instrumenten kunnen worden ingezet om deze kenmerken zo 

objectief mogelijk te beschrijven. De resultaten van het tijdsregistratie-onderzoek tonen aan dat een 

gebrek aan zelfredzaamheid een belangrijk deel van zorgzwaarte bepaalt en dat een gebrek aan 

zelfredzaamheid goed geobjectiveerd kan worden. 

Hoe de koppeling van middelen uiteindelijk ook zal verlopen, ergens in het proces zullen 

subjectieve factoren een rol spelen en moet een maatschappelijke keuze worden gemaakt. Het ZZI 

kan een goede hulp zijn om een inschatting van de zorgzwaarte van een persoon met handicap te 

maken. Het blijft echter belangrijk bewust te blijven van de mogelijke afwijking op de inschatting 

en van de impliciete weging van onderliggende factoren die vervat zit in de B en P. 

5.4 Beperkingen van het tijdsregistratie-onderzoek 

Elk onderzoek heeft zijn beperkingen en dat geldt ook voor het huidige onderzoek. Hieronder 

bespreken we de beperkingen van het tijdsregistratie-onderzoek. 

Ten eerste is de proefgroep die in het tijdsregistratie-onderzoek gebruikt werd niet representatief 

voor de totale populatie van personen met een handicap. Tijdsregistratie in een niet-residentiële 

setting is niet evident. Net daarom heeft een deel van de niet-residentiële voorzieningen die 

aanvankelijk interesse toonden om mee te werken aan dit onderzoek, uiteindelijk afgehaakt. De 

meerderheid van de PmH uit de 42 voorzieningen die wel deelnamen, verblijven in een residentiële 

setting. De proefgroep bestaat vooral uit personen ingeschaald in protocol A. Belangrijk om op te 

merken is wel dat dit niet betekent dat de proefgroep vooral bestaat uit personen met een lage 

zelfredzaamheid (hoge zorgzwaarte). Integendeel, de frequentieverdeling van de Barthel (Figuur 10, 

p. 43) en van de GVDB en de ADL tijdsgegevens (Figuur 15, p. 48) maken duidelijk dat personen met 

een hoge zelfredzaamheid (lagere zorgzwaarte) zelfs beter vertegenwoordigd waren dan personen 

met een lage zelfredzaamheid (hogere zorgzwaarte). Voor een verdeling van de proefgroep over de a 

priori waarden zie Figuur 30 p. 70. 

Ten tweede zijn we er in het huidige onderzoek niet in geslaagd de proefgroep op te delen in 

betekenisvolle ‘doelgroepen’ (zie 4.2.8; maar zie ook 4.5.5). Indien in toekomstig onderzoek zou 
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overwogen worden een opdeling in doelgroepen te maken, moet aan twee belangrijke voorwaarden 

voldaan zijn. Enerzijds moet vooraf een duidelijk criterium gevonden worden dat doelgroepen kan 

onderscheiden. Dit is niet eenvoudig gezien de complexiteit van vele handicaps en de overlap tussen 

categorieën die hierdoor bijna altijd zal blijven bestaan. Anderzijds moeten er voldoende 

proefpersonen gevonden worden per doelgroep zodat betekenisvolle vergelijkingen kunnen gemaakt 

worden. 

Ten derde is tijd, net zoals de a priori waarden, geen gouden standaard. Het is bijvoorbeeld mogelijk 

dat de zorgtijd voor een PmH die gemeten kan worden, afhangt van de context waarin die persoon 

zich bevindt. De specifieke infrastructuur die aanwezig is in een residentiële setting, zou er 

bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat er minder zorgtijd nodig is dan wanneer deze persoon niet zou 

verblijven in deze setting. Tijd meet het zorgaanbod en niet de zorgvraag en het meten van de tijd op 

zich zou in principe ook een effect kunnen hebben op de zorgtijd (Hawthorne-effect). Bovendien 

tonen de resultaten aan dat er een discrepantie is tussen wat meetbaar is in de vorm van tijd en wat 

subjectief wordt ervaren als een belangrijke factor in zorgzwaarte. De relatie tussen 

gedragsproblemen en tijd bijvoorbeeld, is erg complex. 
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6 Besluit en aanbevelingen 

Het doel van het huidige onderzoek was om na te gaan welke kenmerken van zorggebruikers de 

zorgtijd bepalen en welke instrumenten kunnen worden ingezet om deze kenmerken zo goed 

mogelijk te beschrijven of te voorspellen. De resultaten tonen aan dat een gebrek aan 

basiszelfredzaamheid een belangrijk deel van zorgzwaarte bepaalt en dat een gebrek aan 

basiszelfredzaamheid goed geobjectiveerd kan worden. Scores op de Barthel of de schaal Guy 

Vanden Boer geven een goede, rechtlijnige voorspelling van de zorgtijd die nodig is voor hulp bij ADL. 

Andere factoren die verondersteld worden een rol te spelen in zorgzwaarte zoals bijvoorbeeld 

medische problemen, gedragsproblemen en sociaal-emotionele problemen lijken bovenop het 

gebrek aan zelfredzaamheid gemiddeld gezien geen duidelijke meerwaarde te bieden in het 

voorspellen van persoonsgebonden zorgtijd. Dit betekent echter niet dat gedragsproblemen geen 

essentieel deel van de zorgzwaarte kunnen uitmaken. Het belang van preventie, de relatie met 

permanentie en de verschillende verschijningsvormen van gedragsproblemen, zijn factoren die in 

rekening gebracht moeten worden als de relatie tussen gedragsmaten en de gegevens van de 

tijdsmeting worden geïnterpreteerd. Bovendien lijkt het effect van gedragsproblemen af te hangen 

van de totale zorgzwaarte of zorgtijd. Voor personen met erkenning bezigheidsheidstehuis 

bijvoorbeeld correleren gedragsaspecten beter met de Directe tijd en hebben ze een duidelijker 

aandeel in de voorspelling van de Directe tijd dan personen met erkenning nursing. Voor personen 

met erkenning bezigheidstehuis bestaat de Directe tijd dan ook voor een veel groter deel uit tijd die 

gaat naar de categorie BEG. Maar voor deze groep is de totale Directe tijd ook kleiner dan voor de 

subgroep nursing. Proportioneel is de hoeveelheid BEG dus wel groter voor personen met een lagere 

zorgzwaarte, maar in absolute termen van minuten is er weinig verschil in de hoeveelheid BEG die 

wordt geboden bij personen met een lagere en personen met een hogere zorgzwaarte. Zowel voor 

personen met erkenning nursingtehuis als personen met erkenning bezigheidstehuis blijft het gebrek 

aan basiszelfredzaamheid de beste voorspeller van de zorgtijd. 

Schalen die peilen naar medische ondersteuningsnood correleren wel met de Directe tijd, maar 

dragen niet betekenisvol bij in de voorspelling van de Directe tijd bovenop schalen die peilen naar 

een gebrek aan basiszelfredzaamheid. 

Sociaal emotionele problemen lijken wel bij te dragen aan de voorspelling van de Directe tijd 

bovenop de zelfredzaamheidschalen. Hoewel, deze bijdrage is erg beperkt (2% verklaarde variantie). 

De B-waarden die resulteren uit het ZZI ordenen personen met een handicap naargelang hun nood 

aan ondersteuning. De B-waarden geven echter geen informatie over de grootte van de verschillen in 
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ondersteuningsnood. De gegevens van het tijdsregistratie-onderzoek leveren wat dit betreft een 

meerwaarde aan het VAPH-onderzoek omdat ze toelaten een inschatting te maken van de Directe 

zorgtijd die overeenkomt met een bepaalde B-waarde.  

De resultaten van het tijdsregistratie-onderzoek bevestigen de rangorde van de B-waarden berekend 

door de rekenregels van ZZI 2012. Hogere B-waarden worden geassocieerd met hogere tijdswaarden. 

De relatie tussen zorgtijd en B-waarden is echter niet rechtlijnig. Uitgedrukt in tijd zijn verschillen 

tussen hoge B-waarden groter dan verschillen tussen lagere B-waarden. Dit suggereert dat het ZZI 

beter differentieert tussen personen met een lagere zorgzwaarte en minder goed tussen personen 

met een hogere zorgzwaarte. De B- en P-waarden die resulteren uit het ZZI mogen niet als absoluut 

geïnterpreteerd worden. 

Indien de B-waarden gebruikt zullen worden als hulp bij het toekennen van persoonsgebonden 

financiering zal er dus op toegezien moeten worden dat verschillen tussen B-waarden niet vertaald 

worden in rechtevenredige verschillen in toegekende middelen. 

Hoe goed de huidige instrumenten of statistische modellen ook zijn, een belangrijk deel van de 

variatie in zorgzwaarte (uitgedrukt in subjectieve inschattingen of in Directe tijd) kan niet goed gevat 

worden. Enerzijds illustreert dit het belang en de noodzaak van blijvend onderzoek om modellen en 

instrumenten te verbeteren. Anderzijds bevestigt dit ook de complexiteit van het concept 

zorgzwaarte. 

Het toekennen van individuele budgetten op basis van zorgzwaarte impliceert het bepalen van welke 

aspecten van zorgzwaarte belangrijk genoeg zijn om ondersteund te worden met de beperkte 

middelen die er zijn. Wat als belangrijk beschouwd wordt, kan sterk verschillen tussen mensen en is 

dus subjectief. Het gaat hier om een maatschappelijke keuze. Hoe de verschillende factoren die 

worden verondersteld mee te spelen in zorgzwaarte moeten worden afgewogen, zou dus het 

voorwerp kunnen zijn van een maatschappelijk debat. Nu zit deze keuze impliciet vervat in de B en P 

die berekend worden vanuit het ZZI. De weging van de onderliggende factoren is nu gebaseerd op 

het intersubjectieve oordeel van de inschalers die deelnamen aan het VAPH-onderzoek. 

De gegevens van het tijdsregistratie-onderzoek bieden geen alternatief voor het zorgzwaarte-

instrument. Dat was ook niet het doel van het tijdsregistratie-onderzoek. De gegevens suggereren 

wel dat in de procedure van middelentoekenning als eerste stap een onderverdeling op basis van 

basiszelfredzaamheid te verantwoorden zou zijn. Bijkomend zouden dan andere factoren 

(gedragsmatige, medische, sociaal-emotionele, …) in rekening gebracht kunnen worden. 

Rekeninghoudend met hoe de rekenregels van ZZI 2012 geconstrueerd zijn, zou dit echter impliceren 



 

118 
 

dat de onderliggende factoren die de uiteindelijke berekende B- en P-parameters bepalen, 

beschikbaar moeten blijven op het niveau van middelentoekenning. 

Het expliciet maken van de mate waarin onderliggende factoren een rol spelen in de bepaling van de 

B- en P-waarde van een bepaalde persoon zou alvast een meer genuanceerde koppeling van 

middelen kunnen toelaten. Het geeft de mogelijkheid om de onderliggende elementen waarop de 

zorgzwaarteparameters gebaseerd zijn, af te toetsen met de realiteit van de situatie van elke 

persoon. 

Met ZZI 2012 heeft het VAPH een instrument ontwikkeld dat ingezet kan worden in de bepaling 

van een persoonsvolgend budget. Dit is een belangrijke verwezenlijking. De manier waarop de 

hoogte van de persoonsvolgende budgetten zal worden bepaald en de plaats die het ZZI in dit 

proces krijgt, moet nu bovenaan de overheidsagenda komen te staan. Om tot een rechtvaardige 

budgetbepaling te komen zal rekening gehouden moeten worden met de beperkingen van het 

instrument. Het expliciteren van de zorgzwaartefactoren die de B en P feitelijk bepalen, kan een 

meer genuanceerde koppeling van middelen toelaten. Toekomstig onderzoek is nodig om het 

zorgzwaarte-instrument te blijven verbeteren. 
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Bijlage 1. Overzicht van de deelnemende organisaties en voorzieningen 

Organisatie Voorziening 

vzw Stijn Sint Oda (Overpelt) 

’t Weyerke (Heusden-Zolder) 

Sint Gerardus (Diepenbeek) 

Klimroos (Overpelt) 

Klavertje (Houthalen-Helchteren) 

De Witte Mol (Mol) 

Provincialaat Broeders van Liefde O.C. Broeder Ebergiste (Vurste) 

Sint Ferdinand (Lummen) 

De Beweging (Gijzenzele) 

Sint Idesbald (Roeselare) 

Clara Fey (Brecht) 

De Kade Spermalie (Brugge) 

Het Anker (Brugge) 

Dominiek Savio Dominiek savio (Gits) 

Emmaüs Emmaüs 

Externe voorzieningen (27) Huize Walden 

De Meander 

Groep Ubuntu (De Feniks) 

Ter heide 

De Lovie 

Thuishaven-Ritmica 

De klinkaard 

Rotonde 

Openluchtopvoeding 

sint Elisabeth 

de Branding 

ter engelen 

De Lier 

vzw Den Brand 

‘t Volderke 

De Triangel 

Humival 

begeleid wonen ‘t web 

Emiliani 

De Hoeve 

Maria Ter Engelen 

Ter Dreve 

Pegode 

Huize Eigen Haard 

Dagcentrum DAG 

vzw Intesa 

Heuvelheem 
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Bijlage 2: Omschrijving van de B-waarden 

B Omschrijving 

B0 Er is geen nood aan ondersteuning. 

B1 Er wordt maximaal 1 keer per week ondersteuning geboden. De aard van de ondersteuning 
situeert zich in hoofdzaak op vlak van administratie, financiën en (beperkte) organisatie van 
het dagelijks leven. 

B2 Er wordt niet elke dag, maar wel meerdere keren per week ondersteuning geboden. Er is 
hoofdzakelijk ‘opvolging’ nodig. 

B3 Er wordt dagelijks ondersteuning geboden, de ondersteuning is beperkt in reikwijdte en 
intensiteit (geen continue ondersteuning). De PmH heeft ondersteuning nodig op bepaalde, 
maar niet op alle levensdomeinen; er is een eerder beperkte globale ondersteuningsnood. 
Type ondersteuning ‘overname’ komt slechts weinig voor of in zeer specifieke 
deelactiviteiten. 

B4 Er wordt dagelijks en continu ondersteuning geboden. De ondersteuning is ruim in 
reikwijdte en intensiteit. De PmH heeft dagelijks op zowat alle levensdomeinen enige 
ondersteuning nodig, maar beschikt ook nog over heel wat mogelijkheden, waardoor globaal 
gezien een minder intensieve ondersteuning nodig is in vergelijking met het vorige niveau. De 
mate en de aard van de nodige ondersteuning, kan sterk verschillen over de levensdomeinen 
heen, gaande van ‘aansporen’, ‘controleren’, ‘toezicht houden’, ‘meehelpen’ tot 
‘overnemen’. Deze ondersteuningsnood is meestal het gevolg van een (vrij ernstige) 
enkelvoudige handicap / beperking of van een combinatie van meerdere handicaps / 
beperkingen.  

B5 Er wordt dagelijks continu en intensief ondersteuning geboden op alle levensdomeinen. De 
PmH heeft dagelijks continue en (zeer) intensieve ondersteuning nodig. Er is een zeer grote 
globale ondersteuningsnood. Deze hoge totale ondersteuningsnood kan mede bepaald 
worden door specifieke (bv. medische of gedragsmatige) problemen.  

B6 Er wordt dagelijks zeer intensieve ondersteuning geboden in functie van uitzonderlijke 
ondersteuningsbehoeften. De PmH heeft ‘uitzonderlijke ondersteuningsbehoeften’. Dit wil 
zeggen dat indien deze uitzonderlijke intensieve ondersteuning niet geboden wordt, er 
levensgevaar is voor de PmH. De persoon heeft meestal een combinatie van ernstige 
problemen, waaronder zeker medische of gedragsmatige problemen.  
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Bijlage 3: Omschrijving van de P-waarden 

P Omschrijving 

P0 de PmH heeft geen enkele vorm van permanentie nodig 

P1 De persoon kan op elk moment iemand telefonisch bereiken om raad te vragen. PmH heeft 
in principe geen permanentie nodig, maar heeft af en toe nood aan raad omwille van 
onverwachte gebeurtenissen (bv bij PmH met ASS en een kind) of sociaal-emotionele 
problemen (bv bij een persoon met een licht verstandelijke handicap die vlug in paniek 
slaat). Deze problemen kunnen dan niet wachten tot de contactmomenten die er in het 
kader van de begeleidingsintensiteit reeds zijn, maar zijn niet van die aard dat er iemand 
fysiek langs moet komen.  

P2 De persoon kan iemand telefonisch bereiken of oproepen die onmiddellijk (rekening 
houdend met de nodige verplaatsingstijd) fysiek aanwezig kan zijn om ondersteuning te 
bieden. Er is dus geen dagelijkse aanwezigheid nodig, maar wel de zekerheid dat er iemand 
beschikbaar is wanneer dit nodig is. (Bijvoorbeeld bij iemand met een visuele handicap of 
een plotse spierverlamming.) Het kan ook zijn dat er iemand regelmatig op eigen initiatief 
langs komt die de situatie kan inschatten, maar dit gebeurt niet noodzakelijk elke dag.  

P3 De persoon kan iemand telefonisch bereiken of oproepen die onmiddellijk (rekening 
houdend met de nodige verplaatsingstijd) fysiek aanwezig kan zijn om ondersteuning te 
bieden. Er is dus geen dagelijkse aanwezigheid nodig, maar wel de zekerheid dat er iemand 
beschikbaar is wanneer dit nodig is. (Bijvoorbeeld bij iemand met een visuele handicap of 
een plotse spierverlamming.) Het kan ook zijn dat er iemand regelmatig op eigen initiatief 
langs komt die de situatie kan inschatten, maar dit gebeurt niet noodzakelijk elke dag. 

P4 Er moet gedurende grote delen van de dag iemand in de nabijheid van de persoon 
aanwezig zijn. Bij afwezigheid kan de persoon iemand telefonisch bereiken of oproepen die 
onmiddellijk (rekening houdend met de nodige verplaatsingstijd) fysiek aanwezig kan zijn 
om ondersteuning te bieden. Er is sprake van een dagelijkse ondersteuningsnood, maar die 
is redelijk planbaar. De persoon met handicap is in staat om in goed geregelde 
omstandigheden enige tijd zonder toezicht gelaten te worden, maar niet gedurende grote 
delen van de dag.  

P5 Er moet voortdurend iemand aanwezig zijn, maar die persoon hoeft niet voortdurend 
toezicht uit te oefenen. Indien nodig moet onmiddellijk iemand fysiek aanwezig kunnen zijn 
om ondersteuning te bieden. Het gaat hierbij om ondersteuning die niet ‘planbaar’ is of die 
dermate frequent voorkomt dat er constant iemand aanwezig moet zijn. De mogelijke 
ondersteuning die moet worden geboden kan zowel op vlak van zelfredzaamheid, als 
medisch als gedragsmatig zijn. Voor zijn of haar zelfredzaamheid kan de persoon op geen 
enkele manier (dus ook niet met een hulpmiddel) noodhulp inroepen indien nodig.  
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P6 Er moet voortdurend iemand aanwezig zijn en toezicht uitgeoefend worden. Dit betekent 
dat er op elk ogenblik iemand in contact staat met de PmH, ofwel rechtstreeks ofwel 
onrechtstreeks (via babyfoon, webcam of andere middelen). Ter illustratie kan het hier gaan 
om personen met : een specifieke medische problematiek: beademing, zware 
(onvoorspelbare) epilepsie, dementie,… 
een zeer ernstige gedragsmatige problematiek, die effectief toezicht vergt, zoals bijv. 
automutilatie, slaan naar andere bewoners, hoog risico voor seksueel grensoverschrijdend 
gedrag, …  
een zeer lage bewustzijnstoestand of een zeer laag niveau van functioneren. 

P7 De persoon heeft nood aan voortdurend toezicht en dit binnen een beveiligende 
infrastructuur en omkadering. Dit impliceert een gespecialiseerde setting. De doelgroep 
betreft hier personen met zeer ernstige externaliserende gedragsproblemen die een acuut 
gevaar opleveren voor zichzelf, voor medebewoners en/of voor personeel. Ook personen die 
op een dusdanig intensieve manier aangepakt worden (fixeren/ separeren) dat dergelijke 
problemen worden vermeden, maar die zonder deze aanpak dezelfde problemen opnieuw 
zouden veroorzaken vallen onder dit permanentieniveau.  
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Bijlage 4: Omschrijving van de N-waarden 

N Omschrijving 

N0 Gedurende de nacht wordt geen ondersteuning geboden; er is niemand aanwezig noch 
stand-by. 

N1 Tijdens de nacht is iemand stand-by, bij oproep kan maximum binnen het uur ondersteuning 
geboden worden. Er wordt sporadisch (niet elke nacht) ondersteuning geboden. Het gaat 
hier bijvoorbeeld om 
o mensen die sporadisch medische ondersteuning nodig hebben zoals losgekomen 
stomaplaten, een hypo doormaken bij diabetes, ... 
o mensen met een matig verstandelijke handicap of met sociaal-emotionele 
problematiek. 

N2 Tijdens de nacht is iemand fysiek aanwezig,indien nodig kan onmiddellijke ondersteuning 
geboden worden. Er wordt geen toezicht uitgeoefend; er kan maximaal 1x/nacht 
ondersteuning geboden worden. Het gaat hier bijvoorbeeld om 
o mensen met een matig tot diep verstandelijke handicap zonder (para)-medische 
ondersteuningsnoden. 
o mensen met een motorische handicap die van houding dienen gewisseld te worden ’s 
nachts maar dit grotendeels zelf kunnen. 

N3 Tijdens de nacht is iemand fysiek aanwezig, er wordt toezicht uitgeoefend en er wordt 
meermaals per nacht feitelijke ondersteuning geboden. Het gaat hier bijvoorbeeld om 
o mensen die behandeling nodig hebben wat betreft zelfredzaamheid of op 
(para)medisch vlak: doorligwonden, sondevoeding, toilet, medicatie. 
o mensen met een ernstig of diep verstandelijke handicap waarbij bijv. een 
akoestisch systeem (bijv. babyfoon) als toezicht wordt gehanteerd 

N4 Tijdens de nacht is iemand fysiek aanwezig, er wordt toezicht uitgeoefend en er wordt 
meermaals per nacht intensieve ondersteuning geboden i.f.v. gedrag en/of verzorging of 
verpleging. De ondersteuning die geboden dient te worden is intensiever dan bij ‘planbare’ 
(para)medische handelingen of puur ondersteuning in zelfredzaamheid (zie N3).Het kan 
bijvoorbeeld gaan om ingrijpen bij ernstige nachtelijke gedragsproblemen. 

 


