
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAMENVATTEND SCHEMA ONDERZOEK VALIDITEIT EN 
BETROUWBAARHEID ZORGZWAARTE-INSTRUMENT 

 
 
 
 
 
 
  

Onderzoek 
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versie 2010 
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Ontwikkeling 
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Onderzoek 
validiteit 

 =  
Meet ZZI 

zorgzwaarte? 

Inhoudelijk 
Geen elementen van zorgzwaarte die 
onvoldoende bevraagd worden 

ZZI stelt de juist vragen 

Constructvaliditeit 
Onderliggende constructen zijn 
inhoudelijk aannemelijk 

ZZI versie 2010 werkt met 
inhoudelijk aannemelijke 
bepalende factoren 

Criteriumvaliditeit 

Waarden berekend met de 
beslissingsbomen komen onvoldoende 
overeen met subjectieve inschatting 
van zorgzwaarte door inschalers en 
informanten 

Probleem met beslissingsbomen 
van het ZZI versie 2010 

    

Onderzoek betrouwbaarheid 
= 

Meet ZZI zorgzwaarte over inschalers 
heen op dezelfde manier? 

Waarden berekend met de 
beslissingsbomen blijken minder 
betrouwbaar dan de inschatting van de 
zorgzwaarte door inschalers 

Probleem met beslissingsbomen 
van het ZZI versie 2010 

  

Conclusie: 
ZZI versie 2010 stelt de juiste vragen, maar werkt niet met goede beslissingsbomen voor de berekening van 

de nood aan begeleiding (B-waarde) en de nood aan permanentie (P-waarde) 

 Zelfde vragen 

 Andere beslissingsregels voor berekening B-waarde en P-waarde 

Onderzoek validiteit 
=  

Meet ZZI 
zorgzwaarte? 

Inhoudelijk Zelfde vragen behouden als bij ZZI versie 2010 

Constructvaliditeit Bepalende factoren ZZI versie 2012 zijn inhoudelijk aannemelijk 

Criteriumvaliditeit 
Waarden berekend met de beslissingsregels komen goed overeen met de 
subjectieve inschatting van zorgzwaarte door inschalers en informanten, 
ook voor personen uit specifieke doelgroepen 

    

Onderzoek betrouwbaarheid 
= 

Meet ZZI zorgzwaarte over inschalers 
heen op dezelfde manier? 

Waarden berekend met de beslissingsregels voldoen aan de 
wetenschappelijke standaarden m.b.t. betrouwbaarheid én blijken 
betrouwbaarder dan de inschatting van de zorgzwaarte door inschalers 

  

Conclusie: 
ZZI versie 2012 stelt de juiste vragen én werkt met goede beslissingsregels voor de berekening van de nood 

aan begeleiding (B-waarde) en de nood aan permanentie (P-waarde) 
 

Het instrument werd wetenschappelijk gevalideerd en geconsolideerd en kan als een betrouwbaar en valide 
instrument voor het meten van de ondersteuningsnoden van iedere meerderjarige persoon met een 

handicap worden beschouwd 


