VGN Masterclass 2021-2022
Wetenschappelijk Onderzoek in de
Gehandicaptenzorg
11 november 2021

Wil Buntinx
- GZ-Psycholoog
- Buntinx Training & Consultancy
- American Association on Developmental and
Intellectual Disabilities - FAAIDD
- Erasmus School of Health Policy and Management

VGN Masterclass 2021-2022
Wetenschappelijk Onderzoek in de
Gehandicaptenzorg

Belangrijkste bronnen (opgenomen in literatuur)

In deze presentatie:
Voorbeelden van modellen en classificaties
een vogelvlucht-benadering
I.

Modellen en classificatiesystemen ‘Menselijk Functioneren’
1.
2.

AAIDD
ICF (WHO)

II. Modellen van Quality of Life

Vooraf
Een model is een vereenvoudigde voorstelling van de werkelijkheid –
een schematisering van de werkelijkheid – geeft de samenhang weer tussen
elementen van een concept of proces.
Classificatie: schema voor het categoriseren (in onderscheiden groepen
onderbrengen) van fenomenen – onderverdelen in (sub)groepen.
Nut van een model…
– Begrijpen van constructen en processen (samenstelling en samenhang)
– Hulpmiddel voor theorievorming (vertrekkend van empirie)
– Uitgangspunt voor empirische toetsing (vertrekkend van theorie)
– Validiteitgrondslag voor onderzoek (bijvoorbeeld voor operationalisering van
onderzoeksvraag)
– Validiteitgrondslag voor professionele praktijk (diagnostiek, protocollering…)
– Validiteitgrondslag voor ontwikkeling van instrumenten en interpretatie van
uitkomsten (testen, schalen)
– Referentiekader voor beleidsvraagstukken
– IJkingskader voor communicatie (onderzoek en in professionele praktijk)

Vooraf

Vier centrale vragen in de professionele praktijk
van ondersteuning aan mensen met vb
(vier ‘elementen’ en hun ‘logische relatie’)

1. Welke beperkingen en mogelijkheden zijn er
in het functioneren van de persoon?
2. Welke zijn de ondersteuningsbehoeften?
3. Welke strategieën en hulpbronnen vormen een antwoord op
de ondersteuningsbehoeften?
4. Evaluatie: wat zijn de uitkomsten van ondersteuning voor de
persoon?

VGN - Ondersteuningsplannen
Wat is er aan de hand?
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I. Modellen en classificatiesystemen
‘menselijk functioneren’
[belangrijke hulpmiddelen voor
eenduidige beeldvorming,
operationaliseren van
onderzoeksvragen]

1.AAIDD
2.WHO-ICF

1. AAIDD

I.

Verstandelijk
functioneren

II.

Adaptief gedrag

III.

Gezondheid
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Uitkomsten
Menselijk
Functioneren

Context

Omgeving & Persoonlijke
factoren

Geïntegreerd model: Menselijk functioneren – Ondersteuningssystemen – Uitkomsten van menselijk functioneren AAIDD
10- 2021

Classificeren volgens AAIDD 12th edition (2021)
‘Classificeren’: een systematisch proces om een groep
onder te verdelen in kleinere groepen aan de hand van een
valide kader en in functie van een bepaald doel.
Classificaties zoals ‘licht’, ‘matig’, ‘ernstig, ‘diep’ verstandelijk beperkt worden veel
gebruikt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
in micro, meso en macro situaties.
Doel kan zijn:
- Toegang geven tot passende ondersteuning, budget of behandeling
- Aangeven van de intensiteit van ondersteuningsbehoeften
- De mate van beperking in het functioneren aangeven
- Groepen onderscheiden in de context van onderzoek
Classificatie is geen diagnose – is een optie nà de diagnose

Classificeren volgens AAIDD 12th edition (2021)
De eerste vraag is: ‘wat’ wordt geclassificeerd?
Classificeren op basis van IQ wordt als onwenselijk beschouwd (al sinds 1992 verlaten
door de AAIDD !).
Redenen: onbetrouwbaar; tests niet genormeerd; lage standaardscores vaak
geëxtrapoleerd; ‘zegt’ op zich niets over het daadwerkelijk functioneren van de persoon
of de behoefte aan ondersteuning.
Classificeren van de ernst van de beperking in ‘licht’, ‘matig’, ‘ernstig’ en ‘zeer ernstig’ bij
voorkeur op basis van adaptieve functioneren. Zelfde standpunt als DSM-5.
DSM-5 geeft een typologische benadering; AAIDD adviseert daarnaast gebruik van
uitkomsten van valide schalen:
Bij schalen adaptief functioneren met gemiddelde 100 en SD 15:
50/55-70/75: licht
40/45-50/55: matig
25/30-40/45: ernstig
<20/25: zeer ernstig

Classificeren volgens AAIDD 12th edition (2021)
Hoe classificeren wanneer geen schaal uitslagen beschikbaar zijn?
Gebruik klinisch oordeel aan de hand van overzichten zoals:
- DSM 5
- Tassé, M., Balboni, G., Navas, P., Luckasson, R., Nygren, M.A.et al. (2019).
Developing behavioral indicators for intellectual functioning and adapative behavior
for ICD-11 disorders of intellectual development. Journal of Intellectual Disability
Research, 63 (5), 386-407
- Girimaji, S.C., & Pradeep, A.J. (2018). Intellectual disability in International
Classification of Diseases‑11: A developmental perspective. Indian Journal Soc
Psychiatry, 34, S68-74.
- Tabel 3.3 in het AAIDD Handboek, p. 30).
Hanteer daarbij de standaarden voor klinisch oordeel (Tabel 6.4 in het AAIDD Handboek)

Classificeren volgens AAIDD 12th edition (2021)
Voorkeur AAIDD
Classificeren op basis van ondersteuningsbehoeften.
De AAIDD hanteert een indeling in vier niveaus op basis van een gestandaardiseerd
instrument voor het onderzoek van ondersteuningsbehoeften (zoals de Supports
Intensity Scale).
De ILEP indeling uit 1992 wordt in de 12th edition geüpdatet:
Intermittent support needs /af en toe behoefte aan ondersteuning
percentiel 0-25;
Limited support needs / beperkte behoefte aan ondersteuning
percentiel 26-50;
Extensive support needs / uitgebreide behoefte aan ondersteuning
percentiel 51-75;
Pervasive support needs / doordringende behoefte aan ondersteuning op alle gebieden
percentiel 76+.

Classificeren volgens AAIDD 12th edition (2021)

Classificatie van ‘verstandelijk functioneren’ op basis van IQ vindt echter nog steeds
plaats.
AAIDD waarschuwt: ‘verstandelijke beperking’ is niet synoniem voor ‘intelligentietekort’
maar omvat ook beperkingen in het adaptief gedrag.
Oppassen met classificeren op basis van IQ.
- betrouwbaarheid
- binnen een categorie van ‘niveau van verstandelijk
functioneren’ is er vaak meer variantie dan tussen de
niveaus (zie volgende dia)
- grote verschillen in functioneren bij personen met
eenzelfde IQ

Classificeren volgens AAIDD 12th edition (2021)
Spreiding van intensiteit ondersteuningsbehoefte (SIS Index)
over de niveau's van verstandelijk functioneren

SIS Index
Ondersteuningsbehoefte

140.00

120.00

100.00

gemiddelde

80.00

60.00

Licht

Matig

Ernstig

Zeer ernstig

Verstandelijk Niveau
Zie: Buntinx, W.H.E., Maes, B., Claes, C., & Curfs L.M.G. (2010). De Nederlandstalige versie van de Supports Intensity Scale.
Psychometrische eigenschappen en toepassingen. Nederlands Tijdschrift voor de zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen,
36 (1), 4-22.
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2. ICF

ICF
Doel
• Voorzien in een grondslag voor:
– begrijpen en bestuderen van menselijk functioneren
– classificeren voor statistische doeleinden
• Scheppen van een gemeenschappelijke taal voor:
– beschrijven van iemands functioneren
– faciliteren van interdisciplinaire communicatie

https://www.whofic.nl

ICF model (WHO 2001)
gezondheidstoestand
aandoeningen, ziekten

functies en
anatomische
eigenschappen

externe factoren

activiteiten

participatie

persoonlijke factoren

ICF model (WHO 2001)
gezondheidstoestand
aandoeningen, ziekten

stoornissen

belemmeringen

beperkingen

(handicaps)
participatieproblemen

persoonlijke factoren

ICF
Functies
1.

Mentale functies

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sensorische functies en pijn
Stem en spraak
Hart en bloedvatenstelsel, ademhalingstelsel
Spijsvertering-, hormoonstelsel
Urogenitaal stelsel en reproductieve functies
Bewegingssysteem
Huid, haren , nagels

1.
2.
3.
4.
5.

Bewustzijn
Oriëntatie
Intellectuele functies (b117)
Psycho-sociale functies
…

ICF
Structuren

(anatomische eigenschappen)

1.

Zenuwstelsel

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oog, oor
Structuren van stem en spraak
Hart en belodvatenstelsel
Spijsvertering, metabool stelsel, hormoonstelsel
Anatomie urogenitaal stelsel
Structuur beweging (hoofd, hals, schouders…)
Anatomische eigenschappen huid, haar, nagels

1.
2.
3.
4.
5.

Hersenen
Ruggenmerg
Hersenvliezen
Sympathische zenuwstelsel
…

ICF
Activiteiten en Participatie
1.

Leren en toepassen kennis
1.
2.

Doelbewust gebruiken van zintuigen
Basaal leren
1.
2.
3.

Nadoen
Herhalen
Leren lezen…

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Algemene taken
en eisen
•
D240: omgaan met stress en taakeisen
Communicatie
Mobiliteit
Zelfverzorging
Huishouden
Tussenmenselijke interacties en relaties
Belangrijke levensgebieden

9.

Maatschappelijk, sociaal, burgerlijk leven

1.
2.
3.

Opleiding
Beroep en werk
Economische leven…

ICF
Omgeving
1.
2.
3.
4.
5.

Producten en technologie (speciale hulpmiddelen en
algemene hulpmiddelen)
Natuurlijke omgeving
Ondersteuning en relaties
Attitudes
Diensten, systemen en beleid

De internationale standaard ISO 9999 (Assistive products for persons with disability Classification and terminology ISO 9999, sixth edition, 2016) stelt een classificatie
vast van speciaal vervaardigde of algemeen beschikbare hulpmiddelen voor
mensen met functioneringsproblemen. De classificatie bestaat uit drie hiërarchische
niveaus en elke codering bestaat uit drie paar cijfers. Zie: https://www.whofic.nl/who-fic-netwerk

ICF
Persoonlijke factoren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Leeftijd
Ras
Geslacht
Opleiding
Persoonlijkheid en karakter
Levensstijl
Gewoonten
Opvoeding
Beroep
Ervaringen uit het verleden

ICF model (WHO 2001)
gezondheidstoestand
aandoeningen, ziekten

functies en
anatomische
eigenschappen

externe factoren

activiteiten

participatie

persoonlijke factoren

Voorbeeld van gebruik van het ICF model voor selecteren literatuur en ordenen
resultaten:
Verdonschot, M., Witte, L. de, Reichrath, E., Buntinx, W. & Curfs, L. (2009).
Impact of environmental factors on community participation of persons with an
Intellectual disability: a systematic review. Journal of Intellectual Disability Research,
volume 53 (1), 54–64.

Gemeenschappelijke kenmerken van de besproken modellen
van het menselijk functioneren
(voor diagnostiek en beeldvorming)

•
•
•
•

Multidimensioneel
Interactioneel: persoon x omgeving
Belang van context
Rol van ondersteuning (deze staat centraal in het AAIDD
model en wordt hierin verder uitgewerkt)

• Classificeren: let op. . .
– Doel?
– Valide grondslag?

Van Ondersteuning naar Kwaliteit van Bestaan
‘Ondersteuning’ verwijst naar een samenhangend netwerk van hulpbronnen en
strategieën waarmee de Kwaliteit van Bestaan van de persoon kan worden
bevorderd.
‘Kwaliteit van Bestaan’ kent verschillende aspecten/domeinen:
Wanneer het functioneren op één van die domeinen in relatie tot de
verstandelijke beperking problematisch is dan spreken we van een
ondersteuningsbehoefte in dat domein.

Het ‘Supports Model’ (AAIDD)

Persoon
ervaart
discrepanties
tussen
competenties
en
eisen
omgeving

Uitkomsten

Persoonlijk plan
Leidt
tot
ondersteunings-

(geïndividualiseerde
aanpak)

Bieden
van
ondersteuning

Verbetering van
functioneren op
relevante Kwaliteit
van Bestaan
domeinen

behoeften

Zie: Thompson, J.R., Bradley, V., Buntinx, W.H.E., Schalock, R.L., Shogren, K.A., Snell, M., & Wehmeyer M.L. (2009).
Conceptualizing Supports and the Support Needs of People with Intellectual Disabilities. Intellectual Disability. 47 (2), 135–146.

II. Modellen van Quality of Life
•

WHO
WHO defines Quality of Life as an individual's perception of their position in life in
the context of the culture and value systems in which they live and in relation to
their goals, expectations, standards and concerns. It is a broad ranging concept
affected in a complex way by the person's physical health, psychological state,
personal beliefs, social relationships and their relationship to salient features of
their environment.

•

Quality of Life (Schalock et al.)
A multidimensional phenomenon composed of core domains influenced by
personal characteristics and environmental factors. These core domains are the
same for all people, although they may vary individually in relative value and
importance. Assessment of quality of life domains is based on culturally sensitive
indicators.

5 voorbeelden van modellen van Kwaliteit van Bestaan

WHO-QOL

Schalock et al.

1. Fysieke gezondheid

1. Ontwikkeling

1. Ontwikkeling en
activiteiten

1. Material well-being

Centre for Health Promotion Toronto
1. Fysiek welzijn

2. Psychische
gezondheid
3. Zelfstandigheid

2. Zelfbepaling

2. Fysiek welzijn

2. Health

2. Psychisch welzijn

3. Interpersoonlijke relaties

3. Emotioneel welzijn

3. Productivity

3. Spiritueel welzijn

4. Sociale relaties

4. Participatie, inclusie

4. Materieel welzijn

4. Intimacy

4. Fysieke relaties

5. Omgeving

5. Rechten

5. Sociaal welzijn

5. Safety

5. Sociale relaties

6. Spiritualiteit/Religie/
Geloof

6. Emotioneel welzijn

6. Place in community

6. Participatie

7. Fysiek welzijn

7. Emotional well-being

7. Praktische ontwikkeling

8. Materieel welzijn

Felce & Perry

ComQol-I5 (Cummins)

8. Ontspanning
9. Groei

Quality of Life model (Schalock et al., 2008)
Factor

Zelfstandigheid

Sociale
Participatie

Welzijn

Domein

Indicatoren

Persoonlijke ontwikkeling

subjectief /
objectief

Zelfbepaling

subjectief /
objectief

Interpersoonlijke relaties

subjectief /
objectief

Sociale inclusie

subjectief /
objectief

Rechten

subjectief /
objectief

Emotioneel welzijn

subjectief /
objectief

Fysiek welzijn

subjectief /
objectief

Materieel welzijn

subjectief /
objectief

Relatie tussen Factoren, Domeinen, Indicatoren en Perspectieven van het referentiekader Kwaliteit van Bestaan
(Schalock)
Factoren

Domeinen

Indicatoren

Zelfstandigheid

Ontwikkeling
Zelfbepaling
Interpersoonlijke
relaties
Participatie,
inclusive
Rechten
Emotioneel
welzijn
Fysiek welzijn
Materieel welzijn

…
…
…

Sociale
participatie
Welzijn

Zie: Buntinx, 2020

…
…
…
…
…

Perspectief
persoon
(tevredenheid)

Perspectief samenleving Perspectief
Belangrijkheid
(normen/verwachtingen) naasten/vertegenwoordigers volgens persoon
(preferenties)

Voorbeeld van gebruik Quality of Life classificatie in onderzoek
Respondentantwoorden op open vraag (‘wat kan beter in de zorg?) werden
geclassificeerd (gecodeerd) volgens het QoL model van Schalock.
Getoond wordt de relatieve verdeling van verbeterpunten over de domeinen van
QoL volgens cliënten en cliëntvertegenwoordigers.
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Ontwikkeling

Zelfbepaling

Sociale Relaties

Sociale Inclusie

cliënten
vertegenw

Rechten/Belangen

Emotioneel Welzijn

Fysiek Welzijn

Materieel Welzijn

Quality of Life model (Felce & Perry, 1995)
(gebruikt als validiteitskader van de QOL- PMD schaal van Petry, Maes, Vlaskamp, 2016)

Quality of life indicators (classificatie in een macro model - sociaal-economische context)
Eurostat
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Quality_of_life_indicators)
Quality of life indicators is a Eurostat online publication providing recent statistics on the
quality of life in the European Union (EU). The publication presents a detailed analysis of 8+1
dimensions which can be measured statistically to represent the different complementary
aspects of quality of life, complementing the
indicator traditionally used as the measure of economic and social development, gross
domestic product (GDP). For each quality of life dimension a set of selected relevant statistical
indicators is presented and analysed.
Measuring quality of life
1. Material living conditions
2. Productive or main activity
3. Health
4. Education
5. Leisure and social interactions
6. Economic and physical safety
7. Governance and basic rights
8. Natural and living environment
9. Overall experience of life

Relatie tussen de Kwaliteit van Bestaan domeinen
en het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Domeinen
Kwaliteit van Bestaan

UN-Verdrag artikelen

Personlijke ontwikkeling

Art 24

Zelfbepaling

Art 14, 19, 21

Interpersoonlijke relaties

Art 23

Sociale inclusie

Art 8, 9, 18, 20, 27, 29, 30

Rechten

Art 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15

Emotioneel welzijn

Art. 16, 17

Fysiek welzijn

Art 16, 25, 26

Materieel welzijn

Art 22, 28

Schalock, R., Luckasson, R., Bradley, V., Buntinx, W., Lachapelle, Y. et al. (2012). User’s Guide to Accompany the 11th
Edition of Intellectual Disability: Definition, Classification, and Systems of Supports. Applications for Clinicians, Educators,
Organizations Providing Supports, Policymakers, Family members and Advocates, and Health Care Professionals. Washington: AAIDD.

Slotbeschouwing: Modellen en onderzoek
Hulpmiddel voor conceptualiseren van fenomenen (bijvoorbeeld ‘disability’)
Hulpmiddel om begrippen te definiëren en relaties tussen concepten weer te geven
Hulpmiddel voor het conceptualiseren van onderzoek (toetsen van het model – leidraad
bij ontwikkelen van onderzoeksaanpak - validiteitskader)
Hulpmiddel om naar onderdelen / samenstelling van gebruikte begrippen te zoeken of
te verwijzen (classificaties)
Hulpmiddel om validiteit van meetinstrumenten en van professionele procedures
te verantwoorden (bijvoorbeeld: ontwikkelen vragenlijst QoL; QOL-PMD; strategie voor
beeldvorming via AAIDDof ICF model…)
Referentiekader voor internationale communicatie (gemeenschappelijke taal)
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