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INDIVIDUELEE VERZUIMBEGELEIDING

BLTLAGEE 2

CASUSSAMENSTELLING

Deelbeschrijvingen: Deelbeschrijvingen:
Het aantal benodigde deelbeschrijvingen is, met uitzondering van deelbeschrijvingen die uitsluitend
wordenn beïnvloed door de klachtsoort, gesteld op minimaal 24. Voor de klachtgerelateerde deelbeschrijvingenn is het aantal om praktische redenen beperkt tot 12. Bij deze aantallen deelbeschrijvingen geldt dat een
deelnemerr die 24 casus begeleidt bij 11 onderwerpen nooit en bij 5 onderwerpen maximaal een keer met
dezelfdee informatie wordt geconfronteerd.
Het benodigde aantal parallelversies van een deelbeschrijving wordt bij eendimensionale deelbeschrijvingenn bepaald door de verhouding tussen het benodigde aantal en het aantal dat uitsluitend op basis van
dee casuskenmerken wordt verkregen. Voorbeelden van dit type deelbeschrijvingen zijn te vinden in de
kolommenn wn 2 . . wn8, wnio .. wp en wg2. De deelbeschrijvingen in de eerstgenoemde kolom worden
uitsluitendd bepaald het kenmerk "klachtsoort" (A), waarbij 3 niveaus worden onderscheiden. Om het
gesteldee aantal van 12 te bereiken moeten dus per niveau 4 parallelversies beschikbaar zijn. Bij de 2
laatstgenoemdee kolommen worden de deelbeschrijvingen uitsluitend bepaald door het kenmerk "functie"
(B)) respectievelijk het kenmerk "remtegratiegedrag" (G). Bij beide kenmerken worden slechts 2 niveaus
onderscheiden.. Om het gestelde aantal van 24 te bereiken moeten dus per niveau 12 parallelversies worden
geschreven.. .
Het minimale aantal parallelversies bij meerdimensionale beschrijvingen wordt bepaald door de
verhoudingg tussen het product van het aantal niveaus van de kenmerken die op zo'n deelbeschrijving van
invloedd zijn en het benodigde aantal. Het werkelijk benodigde aantal is afhankelijk van de vraag of bij een
kenmerkk met een beschrijving per niveau kan worden volstaan of dat een beschrijving per parallelversie
moett worden gegeven. Dit laatste is bij het kenmerk functie (B), vanwege de interne consistentie tussen
dee verschillende deelbeschrijvingen, altijd het geval. Vandaar dat bij meerdimensionale beschrijvingen
waarbijj de functie is betrokken het benodigde aantal van 24 ruimschoots wordt overtroffen. Voor de
klachtsoortt (A) geldt, zij het niet bij alle deelbeschrijvingen, hetzelfde. De deelbeschrijvingen wni t/m wn9
enn cu zijn dermate concreet dat een koppeling noodzakelijk is op parallelversie-niveau. Bij de deelbeschrijvingenn wn u en wg3 kan, daarentegen, met één variant per kenmerkniveau worden volstaan.
Selectieregels: Selectieregels:
Doorr middel van selectieregels kan het bovenstaande formeel worden beschreven (tabel 1). Op de eerste
regell in deze tabel (start) is het aantal deelbeschrijvingen vermeld dat benodigd is. Op de volgende regels
wordtt beschreven hoe een deelbeschrijving uit deze voorraad wordt geselecteerd. Bij de 12 beschikbare
deelbeschrijvingenn wn2... wng, bijvoorbeeld, wordt eerst gekeken naar de klachtsoort (A). Deze klachtsoort
beperktt het aantal tot 4 parallelbeschrijvingen binnen de klachtsoort. Vervolgens wordt een keuze uit deze
44 mogelijkheden gemaakt met behulp van een random getrokken getal tussen 1 en 4 ( a ) . Een analoge
werkwijzee wordt gehanteerd bij de deelbeschrijvingen wnio wp, wnn en wg2. Het enige verschil is dat
daarbijj andere casuskenmerken betrokken zijn en dat de keuze van een parallelversie door een ander
randomm getrokken getal wordt bepaald (p\ yresp. 5). De keuze van de overige deelbeschrijvingen wordt
vervolgenss volledig bepaald door de casuskenmerken en deze randomgetallen. Bij de deelbeschrijving wni,
bijvoorbeeld,, wordt de keuze uit de 84 mogelijkheden in eerste instantie beperkt door het casuskenmerk
"klachtenbron".. Als de bron van de klachten samenhangt met het werk komen 72 deelbeschrijvingen in
aanmerking.aanmerking. Zo niet, dan resteren nog 12 deelbeschrijvingen waaruit een keuze moet worden gemaakt In
ditt laatste geval wordt de keuze geheel gedicteerd door de klachtsoort (A) en de parallelversie (cc) die eerder
werdd gekozen. In het "werkgebonden" geval worden de 72 mogelijkheden tot een aantal van 24 beperkt
doorr de klachtsoort, waarna de combinatie van functie (B) en de daarbij gekozen parallelversie ({3) de
verderee keuze dicteert
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Tabell 1

Aantal deelbeschrijvingen
DEELBESCHRIJVINGEN N

intro o

wni i

wn2 2
wn3 3
WÜ4 4

wns s
wn7 7
cu u

wn9 9

wnio o wnn n Wg2 2
wgi i
wp p

Wg3 3

wn 3 3
wn« «

576 6

startt (n)

84 84

12 12 24 24

24 24 24 24

24 24 24 24

72 72

BB

AA

AA

12 12

88

FF

CC

AA

resultaatt 1 (n)

288 8

1212 óf 72

44

stapp 2

A*a a

AA

EE

24 24

24 24

44

stapp 1

resultaatt 2 (n)

B*P P A*a a B*p p a a

stapp 3
eindresultaatt (n)
intro::
wni::
wn2::
wny.wny.
wru::
wn5::
wn$::
wn?::
wng::
A::
B::
C::
E::
F::
G::

11

casusintroductie
aanleiding klachten
ernst klachten
klachtverloop
lichamelijk onderzoek
diagnose
herstelgedrag
behandeling
hervattingsprognose

klachtsoort (3)
functiesoort (2)
klachtenbron (2)
verzuimverleden (2)
herstelgedrag (2)
reïntegratiegedrag (2)

11

11

FF
CC
12 12 12 12

A*a a A*a a

11
wn^,:
wnio:
wnn:
cu:
wgi:
wg 2 :
wgy.
wp:

11

11

PP
;;

yy
ii

GG

12* 12* 24 24

SS

B*f3 3

11

11

persoonlijke omstandigheden
werkomstandigheden
verzuimverleden
bevindingen curatieve sector
taakomschrijving
werkhervatting
werkaanpassing
werkplekanalyse

a: parallelversie per klachtsoort (4)
(3: parallelversie per functiesoort (12)
y. parallelversie per klachtsoort (4)
8: parallelversie per gedragscategorie (12)
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