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Inleiding
In westerse landen neemt het aantal ouderen zowel absalwut als relatief tw. De
samenleving vergrijst. Bij vee1 ouderen bestaat de wms zo lang mogelijk zelfs&itndig ke
blijven wonen. Ook via ovesheidsbeleid wordt dit gestimlmd. Zelfstandig wonen en
functioneren impliceert het uitvoeren van zogeheten algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), zoals aankleden, wassen, eten et cetera, maar ook het gebruik van
producten of het openen van verpakkingen. Moeite met ADL kan op verschillende
manieren worden vastgesteld. Via een schriftelijke vragenlijst of in een mondeling
interview aan de mensen zelf vragen is één manier; observeren van mensen tijdens het
uitvoeren van de handeling is een andere.
In dit onderzoek gaat het om de zeggingskracht van de uitkomsten van verschillende
methoden. De uitkomsten worden met elkaar geconfronteerd, om te zien of er sprake is
van vertekening in bevindingen.

Vergeleken methoden

Vragenlijst
Om vast te stellen welke problemen mensen ervaren in het dagelijks leven is ten behoeve
van dit onderzoek door de vakgroep Psychonomie van de Universiteit Utrecht een
vragenlijst opgesteld: de Alledaagse Handelingen Test (AHT) (Wyrdeman, 1995). Deze
schriftelijke vragenlijst bestaat uit 44 vragen over activiteiten waarvan het plausibel is dat
er een relatie is met sensorische, mentale en fysieke capaciteiten van mensen. Deze capaciteiten zijn apart gemeten onder gestandaardiseerde condities, hierna te bespreken als
metingen van karakteristieken en capaciteiten van mensen. Voorbeelden van de activiteiten, aan de orde gesteld in de 44 vragen zijn: in en uit bad stappen, de eigen teennagels knippen, een vacuüm verpakking openen, in een bus of trein stappen, iets van de
hoogste plank van een keukenkastje pakken. Voor elke activiteit luidt de vraag: 'Kunt u,
geheel zelfstandig, ......[activiteit]......?, met als antwoordcategorieën:
1. ja, dat kan ik, zonder moeite
2.
ja, dat kan ik met enige moeite
ja, dat kan ik met veel moeite
3.

skrhuigerl de trap op- en aflopen;
van een lamp die aan het plafond hangt;
dsnkes de sleutel in het slat van de voordeur steken;
erveilige sluiting (gelijktijdig drukken en draaien) openen;
- .een dehe! van een vacuüm gesloten potje afdraaien;
- in en uit bad stappen.
Bij de selectie van de 15 proefpersonen zijn twee criteria gehanteerd, namelijk de persoon
in kwestie heeft in de vragenlijst aangegeven veel moeite te hebben met het uitvoeren van
@nof meer van deze geselecteerde handelingen en/of de persoon scoort in verhouding
kot leeftijdgenoten laag op een of meer aan deze activiteit gerelateerde metingen van
capaciteiten en karakteristieken (Werner, 1997).

Metingen m karakteristieken van mensen
In de ergonomie is het gebruikelijk karakteristieken en capaciteiten van mensen als
criterium te nemen voor het voorspellen van het al dan niet optreden van problemen
tijdens gebruik van producten. Deze gegevens worden ook gebruikt bij het ontwerpen
van bijvoorbeeld dagelijkse producten en gebruiksgoederen. De veronderstelling is dat er
een relatie bestaat tussen wat mensen gezien hun karakteristieken en capaciteiten kunnen
en de ervaren problemen met ADL.
In het onderzoek dat hier beschreven wordt, uitgevoerd bij de Faculteit van het Industrieel Ontwerpen van de Technische Universiteit Delft, is een groot aantal
karakteristieken en capaciteiten van mensen vastgesteld door fysieke, psychomotorische,
sensorische en cognitieve kenmerken te meten. Voorbeelden zijn: lichaamsmaten,
krachten, op- en afstaphoogte, fijne motoriek, gehoor, gezichtsvermogen, geheugen. Deze
metingen zijn gedaan bij de eerder genoemde 750 deelnemers aan het onderzoek.

Confrontatie van resultaten uit verschillende methoden
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van de vijftien keer de beoordeling één schaaldeel verschilt (figuur 1).
Het resultaat bij proefpersoon 1 en 12 behoeft toelichting. Van proefpersoon 1 vinden
twee beoordelaars dat deze persoon niet in staat is de trap op te gaan met een stofzuiger,
terwijl de derde persoon vindt dat het veel moeite kost. Dit betreft een 87-jarige vrouw
die in de vragenlijst aangegeven heeft dat ze niet met een stofzuiger de trap op kan gaan.
Toen de onderzoeker bij haar thuis vroeg hoe ze normaal gesproken met een stofzuiger
naar boven gaat, heeft ze nogmaals aangegeven dat ze dat eigenlijk nooit doet, maar &t '"
ze voor zou doen hoe ze de trap op zou gaan als het per se zou moeten. Haar aanvak
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Er is afgezien van een poging om vooraf tussen de beoordelaars een zo groot mogelij
gemeenschappelijke verankering te bewerkstelligen voor het begrip moeite. Dit is nu
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Figuur 2. Beoordeling van moeite mei oplopen trap met etofzzriger door b w a d e l m en proal
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Wordt de indeling van de beobrdelâa
zelf heeft over de moeite die het kost deze activiteit uit te voeren, dan bîijken er op
vallende verschillen aanwezig. De moeite wordt daor de beoordelaars bij 9 F o n e n
hoger ingeschat, dan door deze personen zelf ervaren; 2 personen ervaren meer moeite,
dan de beoordelaars aangeven (figuur 2).
Ook bij andere activiteiten komt het voor dat prwf$ersanen deze als niet moeiiijk ervaren, terwijl het door een 'buitenstaander' anders wordt beoordeeld. Zo is er een
e@Qaar dat gewoonlijk gezamenlijk de vacuüm gesloten potten opent: de vrouw houdt
.de pqjLr@, twee handen stevig vast, terwijî de man zijn beide handen gebruikt om het
.deksels9pen te draaien. Zij vinden dat geen enkel probleem, terwijl de beoordelaar van
t moeite kost.
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van metingen van de kenmerken een voorspellende waarde hebben voor het optreden
van problemen in het dagelijks leven. Zo is de verwachting dat mensen die in het laboratorium slechts relatief grote letters kunnen lezen, in het dagelijks leven moeite zullen
hebben met bijvoorbeeld het lezen van opschriften op verpakkingen of het lezen van
telefoonnummers in een telefoonboek. Ook zullen mensen die in vergelijking tot leeftijdgenoten weinig kracht in hun handen hebben en/of kleine handen hebben, naar verwachting meer moeite hebben om bijvoorbeeld een jampot te openen.
Om na te gaan of deze veronderstelling klopt, is bekeken of er een relatie bestaat tussen
de resultaten van de metingen van torsiemoment en de antwoorden op de vraag over het
openen van vacuüm gesloten potten.
Hebben mensen met bijvoorbeeld kleine handen en weinig kracht in hun handen ook
meer moeite met het openen van een jampot? In figuur 3 staan de resultaten van de twee
metingen uitgezet tegen de antwoorden op de vragenlijst.
De mensen die aangeven dat ze niet m staat zijn een jampot te openen zijn weliswaar
merendeels in het kwadrant linksonder te vinden, maar zeker niet alleen daar. Ook
mensen die relatief veel kracht in hun handen hebben, geven aan dat ze een jampot niet
kunnen openen. Andersom zijn er veel personen die weinig kracht dan wel kleine handen
hebben en aangeven geen moeite te hebben met het openen van een jampot. Met andere
woorden, voor ervaren problemen in het gebruik kan een plausibele verklaring worden
gevonden in fysieke capaciteiten, maar het zoeken in deze richting kan bijna evengoed
niets opleveren. De voorspellende waarde van deze laboratorium metingen voor ervaren
problemen is derhalve gering (zie Kanis, 1998, voor soortgelijke bevindingen). Dit blijkt
ook uit statistische analyse van de data. Regressieanalyse met het antwoord op de vraag
over de ervaren problemen als afhankelijke variabele en torsie en handlengte als onafhankelijke variabelen levert een verklaarde variantie van slechts 13,4%.Indien alieen de
personen geselecteerd worden die aangeven geen gebruik te maken van hulpmiddelen bij
het openen van potten, is de verklaarde variantie 9,9%. Handlengte draagt in geen van ,
beide gevallen significant bij tot de verklaarde variantie.
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De vraag is nu wat als maatstaf gehanteerd kan worden voor het vaststellen van moeite
met dagelijks functioneren.
De vragenlijst levert op wat het oplevert: een indeling op een 4-puntsschaal, mede
gebaseerd op interpretatie van taal.
De toelichting op de gegeven antwoorden in een interview laat zien dat vragen anders
begrepen of geïnterpreteerd kunnen worden dan de opsteller van de vragenlijst voor ogen
stond.
De observaties en de beoordeling ervan door verschiliende personen laten zien dat er niet
één 'waarheid' is, mensen hanteren eigen referenties.
Uit de resultaten van de gestandaardiseerde metingen blijkt dat er weinig van de ervaren
moeite verklaard kan worden op basis van dergelijke metingen en dat derhalve de
voorspellende waarde ervan voor ervaren problemen in het dagelijks leven gering is.
In onderzoek waar mensen zaken moeten interpreteren of dingen moeten doen is altijd de
kans aanwezig dat verschillen in beoordeling ontstaan zoals hierboven beschreven. Als
onderzoeker dien je je steeds af te vragen wat je aan het onderzoeken bent en wat je
precies denkt te observeren.
Tot slot een opmerking. In dit artikel zijn de begrippen 'validiteit' en 'betrouwbaarheid'
willens en wetens niet gebruikt. Reden hiervoor is dat in verschillende disciplines deze
begrippen op verschillende wijze gehanteerd worden. Zeker in een interdisciplinair vakgebied als huishoudstudies kan dit tot verwarring leiden. Dit vereist een nadere discussie,
die buiten het bestek van het huidige artikel valt.
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Independent living requires the ability to perform ADL-activities. Several methods exist
to assess this ability: written questionnaires, written questionnaires with an
explanation, observations, measurement of capacities and characteristics. In
results of these methods are compared.
The written questionnaire gives answers based on the interpretation of
an explanation is asked it becomes clear how the subject has interprete
other hand measurement of capacities and
but the possibility to predict difficulties in

