
Het koppelen van de Taksatieschaal
Arbeid aan de ICF-CY

De International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) en de ICF-CY (een afgeleide

van de ICF voor kinderen en jeugdigen) nemen in het kader van functiegerichte zorg een steeds belang-

rijker rol in. Door een meetinstrument te koppelen aan de ICF kan eenduidiger worden omschreven wat

er op itemniveau wordt gemeten. Dit draagt bij aan de validiteit van het meetinstrument. In dit artikel

wordt toegelicht hoe een meetinstrument kan worden gekoppeld aan de ICF.

Cliënten willen vanuit een positieve

benadering worden beschouwd.

Cliën ten willen dat ook hun moge-

lijkheden worden benoemd1. De International

Classification of Functioning, Disability and

Health (ICF2) en de ICF-CY3 (een afgeleide van

de ICF voor kinderen en jeugdigen) bieden de

mogelijkheid het menselijk functioneren, met

zowel de mogelijkheden als de problemen,

van de individuele mens te beschrijven. Het is

dan ook niet verrassend dat in het kader van

functiegerichte zorg, waarbij bij het in kaart

brengen van de voor de cliënt benodigde zorg,

(problemen in) het functioneren van de cliënt

als uitgangspunt worden genomen, de ICF

een steeds belangrijker rol inneemt. In ver-

schillende rapporten van het Ministerie van

VWS, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het

College voor zorgverzekeringen (CVZ) wordt

de ICF genoemd, onder andere in het kader

van zorg voor chronisch zieken, het verstrek-

kingsproces van hulpmiddelen en in het

kader van richtlijnen4.

Naar onze mening sluit de ICF(-CY) naad-

loos aan bij het gedachtegoed van ergothera-

pie. Als de ICF(-CY) wordt gebruikt door alle

professionals in de zorg kan het bijdragen

aan een betere communicatie in de gezond-

heidszorg. 

Een recente ontwikkeling is het koppelen

(linken) van meetinstrumenten aan de ICF,

waardoor meer eenduidig kan worden

omschreven wat er op itemniveau precies met

een instrument wordt gemeten5,6. Het koppe-

len van een meetinstrument aan de ICF

draagt bij aan de validiteit van een instru-

ment. 

De overheid, zorgverzekeraars en cliënten-

organisaties leggen grote nadruk op effecti-

viteit, efficiëntie en transparantie van de

zorg7. De eisen voor het afleggen van verant-

woording over de besluitvorming tijdens het

therapieproces worden steeds hoger. Daar-

naast wordt er verwacht dat de therapie aan-

vaardbare resultaten oplevert8,9,10.

Ergotherapeuten voelen de druk om de

geleverde zorg inzichtelijk te maken en om

zich te verantwoorden ten opzichte van cliën-

ten, verwijzers en andere aanbieders en

financiers van zorg1. Deze ontwikkeling

wordt verder gestimuleerd door de komst van

de Directe Toegankelijkheid voor de Ergothe-

rapie (DTE). DTE vraagt om een eenduidige

en transparante manier van handelen, zodat

cliënten en verwijzers zien wat ergotherapie

kan betekenen.

Meetinstrumenten zijn voor ergotherapeu-

ten een hulpmiddel bij het klinisch redeneren

en bij het inzichtelijk maken van de resulta-

ten van de zorg en bij het afleggen van ver-

antwoording over hun interventies. De ver-

kregen data kunnen worden gebruikt in de

communicatie met verwijzers, zoals huisart-

sen of specialisten, cliënten en zorgverzeke-

raars11. Het is hierbij uiteraard belangrijk dat

meetinstrumenten bruikbaar zijn.

Een bruikbaar meetinstrument is een

instrument dat goed toepasbaar is (in termen

van benodigde tijd, kosten en vereiste des-

kundigheid) en dat voldoet aan een aantal

klinimetrische eigenschappen. Dat betekent

onder meer dat het meetinstrument valide

moet zijn. Je kunt pas spreken van een valide

meetinstrument als het meet wat het moet

meten12. Daarnaast is betrouwbaarheid een

belangrijke eigenschap. Ook spelen begrip-

pen als voldoende sensitief (gevoelig) en vol-

doende specifiek een rol. Belangrijk is dat de

uitkomsten van een meetinstrument eendui-

dig te interpreteren zijn. Eenduidige interpre-

tatie is niet vanzelfsprekend omdat beroeps-

groepen vaak nog eigen begrippen en termen

hanteren die voor anderen niet helder zijn.

De kunst is om de betekenis van deze begrip-

pen en termen duidelijk te maken voor de

‘buitenwereld’. Van bijvoorbeeld zorgverze-

keraars kunnen we niet verwachten dat zij de

taal van ergotherapie (direct) begrijpen. Door

de uitkomsten van meetinstrumenten te kop-

pelen aan ICF-terminologie kan voor anderen

(zorgverzekeraars, cliënten, et cetera) helder

worden omschreven wat met het instrument

precies wordt gemeten.

In dit artikel wordt toegelicht hoe een
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meetinstrument kan worden gekoppeld aan

de ICF. Dit wordt geïllustreerd aan de hand

van het afstudeerproject ‘Taksatieschaal

Arbeid en ICF’ dat is uitgevoerd door een

afstudeergroep van de opleiding Ergothera-

pie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijme-

gen. De Taksatieschaal Arbeid13 is een instru-

ment (in de vorm van een vragenlijst) waar-

mee de belangen, wensen en hulpvragen op

het werk van mensen met een functiestoornis

in kaart worden gebracht. De Taksatieschaal

Arbeid is ontwikkeld door Bert Reintjes van

Taksatie Dienstverlening Zorg (TDZ). Hij was

ook de opdrachtgever van het afstudeerpro-

ject.

De Taksatieschaal is in het Wetenschappe-

lijk Tijdschrift voor Ergotherapie genoemd als

bruikbaar binnen het indicatiestellingpro-

ces14.

Doel van het project was het formuleren van

adviezen voor het verbeteren van de validiteit

van de Taksatieschaal Arbeid.

Methode

Door het koppelen van de items (vragen in de

vragenlijst) aan de ICF-CY is inzicht verkre-

gen in de validiteit van de Taksatieschaal

Arbeid. 

Linking rules

Het koppelen van een instrument aan de ICF

begint met het vergelijken van het denkkader

van het instrument met dat van de ICF. Een

denkkader is het standpunt van waaruit

iemand naar de werkelijkheid kijkt en deze

interpreteert. De denkkaders worden vergele-

ken op overeenstemming. 

Wanneer er grote overeenstemming is, kan

worden onderzocht in hoeverre de vragen

van het instrument te koppelen zijn aan de

ICF15.

De stappen die zijn genomen om de denkka-

ders te vergelijken staan in kader 1.

Om een instrument te koppelen aan de ICF

wordt de terminologie van het instrument op

itemniveau gekoppeld aan de ICF, met

behulp van de linking rules5,6. De linking rules

vormen een systematische en gestan-

daardiseerde aanpak voor het koppelen van

instrumenten aan de ICF.

Het koppelen van instrumenten aan de ICF

met behulp van de linking rules werkt als

volgt:

- Inhoudsanalyse: per item (vraag, onder-

werp) wordt gekeken welke betekenisvolle

concepten (meaningful concepts) er in dat

item aanwezig zijn. Concepten zijn de bete-

kenisvolle weergave van de inhoud van

een vraag. Eén vraag kan meerdere con-

cepten bevatten16.

- Vervolgens worden de concepten gekop-

peld aan de codes van de ICF. Hoe deze

koppeling precies moet plaatsvinden, staat

beschreven in de linking rules. Als het bete-

kenisvolle concept gedetailleerder is dan

de ICF-code, worden de extra details vast-

gelegd als ‘aanvullende informatie’. Enke-

le voorbeelden van een concrete koppeling

staan in tabel 1.

Afstudeergroep

Om de betrouwbaarheid van het koppelen te

verhogen, zijn in de opzet van het project de

volgende maatregelen genomen:

a Om meer kennis over de ICF te krijgen,

heeft de afstudeergroep deelgenomen aan

de pilotstudy van de ICF Training Tool (zie

kader 1). Deze tool is op dit moment nog in

de testfase. In een volgend stadium komt

deze eerst in het Engels en daarna – ook –

in het Nederlands beschikbaar.

b Om het koppelen te leren, heeft de groep
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Vraag

Ik kan werkschoenen
aandoen.

Ik kan de weg vinden op
mijn werkplek/afdeling.

Ik kan mijn werk
uitvoeren wanneer mijn
werkzaamheden
regelmatig veranderen.

Ik kan staand werk
verrichten.

Ik kan met de auto op
mijn werk komen.

Ik kan met kritiek
omgaan.

Betekenisvol concept

Aantrekken van
schoenen

Oriëntatie in ruimte

Omgaan met
veranderingen

Staand handelen

Verplaatsen met
gemotoriseerd voertuig

Omgaan met kritiek

ICF-CY Code

d5402 Aantrekken van
voetbedekking

b1144 Oriëntatie in
ruimte

d2304 Omgaan met
veranderingen in
dagelijkse routine

d4154 Handhaven van
staande houding

d4751 Besturen van
gemotoriseerde
voertuigen

d7103 Kritiek in relaties

Aanvullende informatie

Werkschoenen

Op de werkvloer

Op het werk

Tijdens het werk

Auto

Tabel 1: Voorbeelden voor het linken van items uit de Taksatieschaal Arbeid aan ICF-CY-codes

volgens de linking rules6.

Kader 1. De stappen die zijn genomen om de denkkaders van de Taksatieschaal Arbeid en van

ICF-CY te vergelijken.

Vergelijking denkkader Taksatieschaal en denkkader ICF-CY

1 In kaart brengen en begrijpen van het denkkader van de ICF-CY;

Hierbij is gebruikgemaakt van de ICF Training Tool, ICF-scholing door WHO-FIC en het vergelijken van de

ICF en de ICF-CY. 

2 In kaart brengen en begrijpen van het denkkader van de Taksatieschaal Arbeid;

Hiervoor heeft een interview met de ontwikkelaar van de Taksatieschaal plaatsgevonden. 

3 Vergelijken samenhang, overeenkomsten en verschillen tussen de denkkaders.

Overeenkomsten

Taksatieschaal Arbeid
Zelf regie hebben – mensen met een beper-
king moeten ook vorm kunnen geven aan hun
eigen leven.

Eigen mogelijkheden en beperkingen in kaart
brengen en inzichtelijk maken. 

ICF-CY
Het is van belang dat personen niet worden gereduceerd
tot of uitsluitend worden gekenmerkt door hun stoornis-
sen, beperkingen in activiteiten of participatieproblemen.

Functioneringsprofiel van mensen beschrijven zonder dat
deze wordt afgeleid van de medische diagnose.



eerst een pilot gedaan met de Disabilities

of Arm, Shoulder and Hand (DASH). Dit is

een instrument dat in een eerder uitge-

voerd onderzoek werd gekoppeld17. Een

aantal vragen is geselecteerd en elk

groepslid heeft deze vertaald in concepten

en bijpassende ICF-CY-codes eraan gekop-

peld.

Uiteindelijk konden de groepsleden tussen

de 65% en 85% van de items van de DASH

goed koppelen aan de ICF-CY. Moeilijkhe-

den tijdens het koppelen lagen niet op het

gebied van de methode van het linking

proces, maar in het begrijpen van de

bedoeling van enkele van de Engelstalig

vragen van de DASH.

Het is wenselijk dat de koppeling door meer-

dere personen wordt uitgevoerd, zodat de

resultaten kunnen worden vergeleken en de

betrouwbaarheid van het koppelen wordt

verhoogd. Om die reden is bij het project voor

de volgende opzet gekozen:

c Door middel van loting is de afstudeer-

groep in twee groepen van twee personen

opgesplitst. 

d Beide groepen vertaalden alle items in

betekenisvolle concepten en zochten de

daarbij best passende ICF-CY-codes.

e Vervolgens zijn de resultaten van beide

groepen vergeleken per onderdeel van de

Taksatieschaal. De Taksatieschaal bestaat

uit vijf onderdelen. Hiertoe kwamen de

subgroepen na elk onderdeel van de Tak-

satieschaal bij elkaar voor het verkrijgen

van consensus. De resultaten werden

naast elkaar gelegd en de verschillen wer-

den toegelicht.

Resultaten

Zoals in kader 1 beschreven zijn de denkka-

ders van de Taksatieschaal Arbeid en ICF-CY

met elkaar vergeleken. Het bleek dat in beide

denkkaders het handelen van de mens in zijn

omgeving en de beleving hiervan centraal

staan. Dit betekent dat er een koppeling met

de ICF-CY mogelijk is. 

Tijdens de consensus kwam geregeld voor

dat een item op verschillende manieren kon

worden geïnterpreteerd (zie Discussie voor

een voorbeeld). Soms overtuigde de ene sub-

groep de andere. Dit had de volgende rede-

nen:

– bij nader inzien zag de subgroep dat de

code niet passend was;

–   binnen een subgroep was de mening ver-

deeld en was toch voor een code gekozen.

Het kon dan zijn dat de code waarover werd

getwijfeld, toch de juiste bleek te zijn. Het

gezamenlijk besluit was dan dat het item

moet worden aangepast, maar dat een ver-

klaring van de ontwikkelaar van het instru-

ment nodig is om te begrijpen wat exact

met het item wordt bedoeld. Na deze ver-

klaring kon er vaak toch een koppeling

plaatsvinden, echter wel onder voorbe-

houd dat het item zal worden aangepast. In

het adviesrapport zijn hiervoor suggesties

gegeven.

Daarnaast zijn de resultaten voorgelegd aan

het WHO-FIC Collaborating Centre en hebben

we bij een aantal items advies gevraagd

welke ICF-CY-code daarbij past.

In tabel 2 zijn de resultaten van het kop-

pelproces samengevat. In de linkerkolom

staat de koppeling die op basis van de linking

rules kan worden gemaakt. In de rechterko-

lom is het aantal items van de Taksatieschaal

te zien dat aan de koppelingsoptie is verbon-

den.

Discussie

Methode

Het gebruik van de linking rules vergt een

behoorlijke training en een gedegen kennis

van de ICF-CY om uiteindelijk te komen tot

goede overeenstemming tussen de codeurs.

In de literatuur wordt de inter-beoordelaar

betrouwbaarheid wisselend gescoord.

Inhoud vragen

Het interpreteren van de vragen van de Tak-

satieschaal Arbeid was geen gemakkelijke

klus: bij een aantal vragen bleef onduidelijk

waar nu exact naar wordt gevraagd. Hoe

meer er over een vraag wordt nagedacht, hoe

ingewikkelder het wordt. Om goed te kunnen

linken moet helder zijn wat de kern van de

vraag is. Daarbij mag er maar één uitkomst-

mogelijkheid zijn. De twee subgroepen kwa-

men geregeld tot verschillende interpretaties,

dus tot andere betekenisvolle concepten en

daarmee tot andere ICF-CY-codes. Deze vra-

gen zijn voorgelegd aan de ontwikkelaar van

de schaal. Hij gaf aan wat hij met deze vragen

te weten wil komen. Dit is vervolgens in bete-

kenisvolle concepten verwerkt. Er zijn advie-

zen geformuleerd om deze vragen aan te pas-

sen.

Voorbeeld: ‘Ik kan zelf plassen’ (kleding

uit- en aandoen en gaan zitten). Het eerste

deel van het item lijkt te gaan over de functie

plassen. Hierbij past ‘6200 Urinelozing: func-

ties gekoppeld aan het legen van de blaas’.

Wanneer je naar de voorbeelden kijkt, lijkt

het meer om de activiteit toiletgang te gaan.

Om erachter te komen hoe het item nu echt
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Classificering Aantal items in de Taksatieschaal dat bij een koppeling past Percentage

ICF-code 353 80,2 %

Personal factor 32 7,3 %

Not covered 35 8,0 %

Health Condition 20 4,5 %

Totaal aantal items 440 100,0 %

Tabel 2: Resultaten van het linking proces.

Van de 440 items van de Taksatieschaal zijn 353, ruim 80%, te koppelen aan een ICF-CY code.

Een item is een personal factor wanneer individuele kenmerken van een persoon zijn beschre-

ven die geen deel uitmaken van de functionele gezondheidstoestand. In de Taksatieschaal

worden 32 personal factors beschreven. Voorbeelden zijn: ‘ik rook (sigaretten, sigaren, pijp en

dergelijke)’ (leefstijl), en ‘ik kan afstand nemen van mijn werk’.

Er zijn 35 items gecodeerd als ‘not covered’. Dit betekent dat het item niet te koppelen is aan

de ICF-CY. Voorbeelden zijn: ‘ik doe mijn werkzaamheden altijd met verzorgde handen (gewas-

sen en dergelijke)’, en ‘ik weet op welke afdeling ik werkzaam ben’.

In totaal zijn er 20 health conditions beschreven. Dit houdt in dat de concepten verwijzen naar

een ziekte of medische diagnose. In dit geval werd er bij 18 items gevraagd naar epilepsie.

Het is wenselijk dat de koppeling door meerdere personen wordt uitgevoerd. De
resultaten kunnen dan worden vergeleken en de betrouwbaarheid van het

koppelen wordt verhoogd



moet worden geïnterpreteerd, zijn we in

gesprek gegaan met de ontwikkelaar van de

Taksatieschaal. Het bleek te gaan om de acti-

viteit Zorgdragen voor toiletgang. Hierbij

hoort code d530 ‘Zorgdragen voor toiletgang:

aangeven van behoefte aan, plannen en zich

ontdoen van menselijke afvalstoffen (men-

struatiebloed, urine en feces) en zich daarna

reinigen’.

Ons advies bij dit voorbeeld was om de

vraag zo te herformuleren dat het gaat om

een activiteit: ‘Ik kan zelfstandig naar het toi-

let (kleding uit- en aandoen en gaan zitten).’

Betekenisvolle concepten

Hoewel de meeste betekenisvolle concepten

goed te coderen waren, kon de afstudeer-

groep voor een aantal betekenisvolle concep-

ten niet (eenduidig) aangeven welke ICF-CY-

code eraan kon worden gekoppeld. Hiervoor

is advies gevraagd aan de WHO-FIC Collabo-

rating Centre. Deels konden die concepten

alsnog van een ICF-CY-code worden voorzien;

deels zijn ze gecodeerd als nc (not covered).

Arbeid

De Taksatieschaal Arbeid is een instrument

waarmee de belangen, wensen en hulpvra-

gen op het werk van mensen met een functie-

stoornis in kaart worden gebracht. Binnen de

Taksatieschaal Arbeid wordt arbeid als volgt

gedefinieerd: ’arbeid is een lichamelijke of

verstandelijke inspanning (snoezelen ener-

zijds tot werken bij een werkgever anderzijds)

ongeschoold, geoefend of geschoold, om iets

te verrichten, te verkrijgen of tot stand te

brengen (contact hebben met jezelf tot het

verwerven van betaalde arbeid) in een omge-

ving die daarvoor is georganiseerd’13.

Deze omschrijving is breder dan gebruikelijke

omschrijvingen over arbeid waarbij het veel-

al gaat om betaalde arbeid. Daarmee samen-

hangend zijn ook de vragen die zijn opgeno-

men in de Taksatieschaal behoorlijk breed,

met basale vragen als: ‘ik kan mijn eigen

naam schrijven’ en ‘ik weet welke dag het

vandaag is’.

Tot slot

In dit artikel is toegelicht hoe de ICF toege-

past kan worden in de praktijk voor het ver-

beteren van instrumenten en het verkrijgen

van meer transparantie en eenduidigheid in

het gebruik van (ergotherapeutische) meetin-

strumenten. De afstudeergroep is van mening

dat deze werkwijze ook voor andere door de

ergotherapie veel gebruikte meetinstrumen-

ten een zinvolle actie is. Daarom onze oproep

aan de beroepsgroep ergotherapie: “ga hier-

mee aan de slag!”

Inmiddels is de Taksatieschaal Arbeid aange-

past. Er wordt hard gewerkt aan het digitali-

seren van de schaal. Voor meer informatie

over deze ontwikkelingen kunt u terecht op

de website: http://www.taksatiezorg.nl.

Voor meer informatie over de ICF-training

Tool en het boek De ICF-CY kan de website

van het Collaborating Centre worden geraad-

pleegd of contact worden opgenomen wor-

den met Drs. Huib Ten Napel. Kijk ook op

http://www.rivm.nl/who-fic/icf-cy.htm
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