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 Linkt het of linkt het niet?! 
Is de Taksatieschaal te linken aan de “Internationale classificatie 

van het menselijk functioneren (ICF)”?  

Een afstudeerproject door ergotherapie studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 

 
Het onderzoek is uitgevoerd door het Junior-adviesteam: M. Lunter, J. Kogelboom, J. Wissing, A. 
Wünsch.  
Senior-adviseur: I. Stijnen 
Opdrachtgever: B. Reintjes, Mede eigenaar van Taksatie Dienstverlening Zorg. 
Expert: H. ten Napel, Co-hoofd WHO-FIC Collaborating Centre in the Netherlands en lid van het ICF 
team van dit centrum 
 
Samenvatting 
Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van een afstudeerproject van vier ergotherapiestudenten 
van de hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Als junioronderzoekers hebben de studenten 
doormiddel van een kwalitatief en praktijkgericht onderzoek bekeken of de Taksatieschaal aan de 
terminologie van de ICF te linken is. 
Doel: Het onderzoek is uitgevoerd om te onderzoeken of de items vanuit de Taksatieschaal te linken 
zijn aan de terminologie en de indeling van de ICF om de betrouwbaarheid van de Taksatieschaal te 
versterken zodat deze nationaal en internationaal te gebruiken is. 
Methode: Er werd een kwalitatief en praktijkgericht onderzoek uitgevoerd, doormiddel van de methode 
van “inhoudsvalidering” en met behulp van de “linking rules”. 
Resultaat: Na aanpassingen is de Taksatieschaal 100% te linken aan de ICF.  
Conclusie: De Taksatieschaal is goedgekeurd door het Nederlandse WHO-FIC Collaborating centre 
op conformiteit met de ICF. 
 
Inleiding  
 
Termen die beroepsmatig gebruikt worden 
dienen te voldoen aan hoge eisen van 
eenduidigheid. Dat houdt in, dat altijd dezelfde 
term wordt gebruikt om een bepaald begrip 
aan te duiden en dat omgekeerd een bepaalde 
term altijd dezelfde betekenis heeft 
(Halbertsma, 1995)
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. 

Om deze eenduidigheid te kunnen bereiken 
kan gebruikt gemaakt worden van een 
classificatie. Een van deze classificaties is de 
“Internationale classificatie van het menselijk 
functioneren” (ICF).  
De ICF is een internationale classificatie die op 
systematische wijze aspecten van het 
menselijk functioneren, ordent en benoemt. De 
ICF beschrijft het functioneren vanuit 
lichamelijk, individueel en maatschappelijk 
perspectief (RIVM, 2002)
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De ICF is ontwikkeld vanuit het oogpunt van 
een combinatie van het medische en sociale 
model (WHO, 2002). Het biedt zorgverleners in 
de gezondheidszorg de mogelijkheid om de 
geïnventariseerde informatie op een 
gestandaardiseerde methode vast te leggen en 
hieruit conclusies te formuleren.  
 
Ook de Taksatieschaal heeft tot doel het 
inventariseren van informatie over de 
gezondheidsproblemen en het overzichtelijk 
vastleggen hiervan. De Taksatieschaal is een 
gestandaardiseerde vraagweging, dat als 
hulpmiddel meet wat de (on)mogelijkheden zijn 

van een kind of volwassene met een 
functiestoornis. Met de resultaten uit de 
Taksatieschaal kan één persoonlijk 
hulpvragers plan vorm krijgen in de praktische 
en sociaal-emotionele sfeer.  
Met de gegevens uit de Taksatieschaal kan de 
hulpvrager ook een indicatie aanvragen bij het 
Centrum Indicatiestelling Zorg, de gemeente 
en de Jeugdzorg.  
 
Vraagstelling van het onderzoek 
 
Door de beschreven overeenkomsten tussen 
de ICF en de Taksatieschaal kwamen bij 
Taksatie Dienstverlening Zorg de volgende 
vragen op: 
Wat zijn de overeenkomsten en verschillen 
tussen de kaders en items uit de 
Taksatieschaal en de klassen en codes uit de 
ICF. En maken deze overeenkomsten en 
verschillen het mogelijk de Taksatieschaal 
nauw aan de ICF te koppelen, zodat de 
Taksatieschaal voldoet aan de eisen die door 
de ICF zijn gesteld? 
Om deze onderzoeksvragen te kunnen 
beantwoorden is er een methodisch 
onderzoeksproces doorlopen, die hieronder 
wordt beschreven. 
 
Onderzoeksmethode  
 
Als analysemethode werd de ”inhouds-
validering”

3
 in combinatie met het toepassen 

van de “linking rules”
4
 gebruikt. Hiervoor wordt 
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ook wel de term modelleren gebruikt (Ten 
Napel 2003).  
 
Het operationaliseren van de begrippen uit de 
Taksatieschaal is de eerste stap die binnen de 
“inhoudsvalidering” uitgevoerd word. Er werd 
op zoek gegaan naar definities, klasseringen, 
kernbegrippen, synoniemen en termen die met 
het betreffende onderwerp in verband gebracht 
kunnen worden. De operationalisering is 
gebaseerd op woordenboeken, online 
woordenboeken en formuleringen van het 
junior-adviesteam en het overleg met de 
opdrachtgever. 
 
Voorbeeld:  
Operationalisatie van de term gedrukte 
stemming (nr.69) 
 

Naam onderwerp 
(items) 

Gedrukte stemming 

Termen vanuit 
onderwerp 

Gedrukte stemming 

Definities voor de 
term 

Neerslachtige stemming. 
Een gemoedstoestand of 
stemming is de affectieve 
modus die iemand 
gedurende een bepaalde 
tijd heeft en die bestaat 
uit een combinatie van 
emoties. De stemming 
van een persoon kan 
positief zijn (vrolijk of 
uitgelaten), maar ook 
negatief (verdrietig of 
wanhopig). Ook kunnen 
allerhande combinaties 
ontstaan: iemand kan 
bijvoorbeeld tegelijkertijd 
angst en nieuwsgierig-
heid voor iets nieuws 
voelen. Normaal gespro-
ken past de gemoedstoe-
stand zich aan externe 
omstandigheden of ge-
beurtenissen aan. 

Bronnen van de 
definities 

Naar aanleiding van 
http://www.vandale.nl/van
dale/opzoeken/woordenb
oek/?zoekwoord=gedrukt
, 
http://nl.wikipedia.org/wiki
/Gemoedstoestand 
opgevraagd op 4 april 
2009 en zelf geformu-
leerd 

 
De volgende stap is, de termen vanuit de 
Taksatieschaal binnen conceptdiagrammen 
te plaatsen, waarbinnen verdere relaties 
tussen verschillenden termen die van 
toepassing zijn op het begrip gelegd worden. 
Er werd doorgevraagd op betekenissen, 
oorzaken, gevolgen, uitingsvormen, typeringen 
en kenmerken. Hierdoor werd voor de 

junioronderzoekers duidelijk wat de 
ontwikkelaar van de Taksatieschaal met de 
betreffende term bedoeld. Alleen als de term 
door de junioronderzoekers begrepen werd, 
kon deze op de juiste manier gelinkt worden 
aan de ICF.  
 
Voorbeeld: 

 
                     
Stemming heeft kwaliteit; gedrukt, heeft 
betrekking op; adequaatheid, regulering, 
bereik, heeft gevolg; gedrag heeft kwaliteit; 
inadequaat, te typeren als; nerveus, 
paniekerig, beverig, gespannen, met huilbuien, 
angstig, gevoelig, ongelukkig, niet 
geïnteresseerd.  
 
De volgende stap was de categorisatie, 
waarin naar de best passende code uit de ICF 
voor ieder vraag uit de Taksatieschaal werd 
gezocht. Dit is gedaan doormiddel van het 
boek “ICF, Nederlandse vertaling van de 
“International Classification of Functioning, 
Disability en Health””

5
. Daarbij werden de 

”linking rules”
 

aangehouden. Er wordt een 
verschil gemaakt tussen de verschillende 
redenen waarom een vraag niet te linken is. Dit 
werd in twee groepen geblindeerd van elkaar 
uitgevoerd om te kwaliteit en betrouwbaarheid 
te versterken.  
 
Voorbeeld:  

Item Taksatieschaal 4g. Ik heb hulp nodig 
van mijn rolstoel naar de 
douchebrancard  

Resultaat 
categorisatie  
Groep 1  

d4103.3, d4200.3 

Resultaat 
categorisatie 
Groep 2  

d4200.4 
 

Resultaat 
harmonisatie  

 

Verantwoording  

 
Als voorlaatste stap werd de harmonisatie 
gedaan. Harmonisatie is het consensus 
verkrijgen over de bovengenoemde twee 
verschillende versies van de codes. Om tot 
deze consensus te komen werd gecontroleerd 
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bij welke vragen er een verschil van mening 
over de best passende code uit de ICF is. 
Bij alle vragen, waarbij al na de categorisatie 
de zelfde code bepaald was, behoefte het 
geen discussie en zijn de resultaten van de 
categorisatie overgenomen voor de resultaten 
van de harmonisatie. Bij alle vragen waarbij 
deze overeenkomst nog niet bereikt was, 
werden door de junioronderzoekers 
bediscussieerd. Het resultaat van de 
harmonisatie is een eenduidige klassering per 
vraag uit de Taksatieschaal.  
 
Voorbeeld: 

Item Taksatieschaal 4g. Ik heb hulp nodig 
van mijn rolstoel naar de 
douchebrancard  

Resultaat 
categorisatie Groep 1  

d4103.3, d4200.3 

Resultaat 
categorisatie 
Groep 2  

d4200.4 
 

Resultaat 
harmonisatie  

d4200.3 

Verantwoording .3: Ik heb hulp nodig, 
voor merendeel hulp 
nodig en enige 
handelingen zelf. 

 
De laatste stap was de mapping naar een 
formele taal. Dit houdt in dat de geklasseerde 
vragen uit de Taksatieschaal werden 
voorgelegd aan de ontwikkelaar van de 
Taksatieschaal en de externe professional, om 
door discussie en gezamenlijk overleg, 
overeenstemming over de gekozen codes te 
bereiken.  
 
Voorbeeld: 

Item Taksatieschaal 27c. Ik kan aangeven wat 
de dagelijkse 
boodschappen kosten 
(brood, melk, e.d.) 

Resultaat 
categorisatie  
Groep 1  

d860 

Resultaat 
categorisatie 
Groep 2  

ND 
 

Resultaat 
harmonisatie  

ND 

Resultaat mapping 
naar een formele 
taal 

d860 

Verantwoording Het gaat om de waarde 
van voorwerpen en niet 
om het geldbegrip. 

 
 
Resultaat/conclusie  
Op basis van deze uiteindelijke codes en 
klasseringen werd uitgeteld hoeveel vragen uit 
de Taksatieschaal wel aan de ICF te linken zijn 
en hoeveel niet. 

Op dat moment waren 82%  van de 573 
vragen uit de Taksatieschaal wel en 18% niet 
aan de ICF te linken zijn.  
 
Er waren verschillende redenen waarom niet 
alles te linken was een de ICF:  
- Door de manier van formuleren is het niet 

goed mogelijk de Taksatieschaal te linken 
aan de items binnen de ICF. 

- De items staan wel in de Taksatieschaal 
maar niet in de ICF. 

- Binnen de Taksatieschaal kan een item 
worden benoemd die binnen de ICF als 
meerdere items worden gezien.  

- De context in welke de vraag in de 
Taksatieschaal gesteld wordt strookt niet 
met de samenhang van de betreffende 
categorieën van de ICF. 

 
Herhalingsonderzoek heeft plaatsgevonden 
om de resterende 18% te linken.   
Dit herhalingsonderzoek is uitgevoerd met de 
methode zoals in dit artikel is beschreven.  
Na een herhalingsonderzoek is 100% van de 
Taksatieschaal te linken aan de ICF.  
Met als resultaat dat de Taksatieschaal is 
goedgekeurd door het Nederlandse WHO-FIC 
Collaborating centre op conformiteit met de 
ICF. 
 
 Discussie  
Dankzij dit onderzoek is de Taksatie 
Dienstverlening Zorg de eerste organisatie die 
officiële goedkeuring heeft gekregen van het 
Collaborating centre. Dit maakt de 
Taksatieschaal wonen de eerste vragenlijst die 
officieel mag benoemen dat deze voldoet aan 
de wensen en eisen die door de ICF zijn 
gesteld. 
 
Dit jaar wordt in samenwerking met de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en het 
Collaborating centre de Taksatieschaal Arbeid 
getoetst aan de ICF. Ook hierbij is het streven 
om goedkeuring te krijgen.  

 
 
1
 Halbertsma J. De internationale classificatie van 

stoornissen, beperkingen en handicaps. Reikwijdte en 
vormen van gebruik. Medisch Contact 1995; 50 (22):710-
713. 
1
 RIVM. WHO-FIC Collaborating Centre. ICF, ‘Nederlandse 

vertaling van de ‘Internatonal Classification of Functioning, 
Disability and Health’. Houten/ Diegem: Bohn Stafleu an 
Loghum; 2002  
1
 Stallinga HA, Napel H ten, Jansen GJ, Inhoudsvalidering 

van functioneringsproblemen van CVA-patiënten in relatie 
tot de ICF, Verpleegkunde, 22(1), 31-45,  
1
 A. Cieza, S. Geyh, S. Chatterji, N. Kostanjsek, Bedirhan 

and G. Stucki (2007), Rehabil ICF Linking rules: An update 
based on lessons learned, Med 2005; 37: 212–218 
1
 Nederlands WHO-FIC Collaborating Centre (2002) 

Nederlandse vertaling van de “International Classification 
of Functioning, Disability en Health” Bilthoven: RIVM 

 



 - 4 -

  
 
 

                                                 
1
 Halbertsma J. De internationale classificatie van stoornissen, beperkingen en handicaps. Reikwijdte en vormen van gebruik. 

Medisch Contact 1995; 50 (22):710-713. 
2
 RIVM. WHO-FIC Collaborating Centre. ICF, ‘Nederlandse vertaling van de ‘Internatonal Classification of Functioning, Disability 

and Health’. Houten/ Diegem: Bohn Stafleu an Loghum; 2002  
3
 Stallinga HA, Napel H ten, Jansen GJ, Inhoudsvalidering van functioneringsproblemen van CVA-patiënten in relatie tot de ICF, 

Verpleegkunde, 22(1), 31-45,  
4
 A. Cieza, S. Geyh, S. Chatterji, N. Kostanjsek, Bedirhan and G. Stucki (2007), Rehabil ICF Linking rules: An update based on 

lessons learned, Med 2005; 37: 212–218 
5
 Nederlands WHO-FIC Collaborating Centre (2002) Nederlandse vertaling van de “International Classification of Functioning, 

Disability en Health” Bilthoven: RIVM 


