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Methode van dataverzameling
In het vorige nummer van het PIV-Bulletin (2000/1) is ingegaan op het doel en de uitgangspunten van
het PSHW-project. In het onderhavige artikel wordt de methode van onderzoek besproken; in ons
derde artikel over dit onderwerp komen de opzet en systematiek van het computerprogramma aan de
orde.
Methode van onderzoek
Als basis voor het te ontwikkelen computerprogramma dient een databestand te worden gegenereerd.
Dit geheel van gegevens geeft een gedetailleerde beschrijving van de standaardtijden, die
uiteenlopende personen en huishoudenstypen besteden aan huishoudelijke werkzaamheden. Dit
gegevensbestand is zodanig gedetailleerd, dat een beeld kan worden gegeven van de tijd die een
willekeurige gedupeerde voordat het letsel werd opgelopen aan huishoudelijke activiteiten besteedde.
Teneinde een dataset te genereren die aan deze eisen voldoet is in het PSHW-project gebruik
gemaakt van een drietal bronnen:
Een groot landelijk tijdsbestedingsonderzoek (TBO '95);
Een tijdsbestedingsonderzoek, uitgevoerd in het kader van het PSHW-project; en
Richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW).
In het hierna volgende wordt ingegaan op de aard van de gegevens en de wijze waarop de drie
bronnen in het PSHW-project gebruikt zijn in de uiteindelijke dataset.
Het landelijk tijdsbestedingsonderzoek (TBO '95)
Het landelijke tijdsbestedingsonderzoek wordt iedere vijf jaar uitgevoerd door bureau Intomart in
opdracht van een aantal organisaties (CBS, SCP, SWOKA). In 1995 heeft het laatste onderzoek
plaatsgevonden. Aan dit onderzoek hebben 3.227 Nederlanders van 12 jaar en ouder deelgenomen,
één persoon per huishouden. De respondenten hebben gedurende zeven dagen met behulp van een
dagboek geregistreerd wat per kwartier de hoofdactiviteit en de nevenactiviteit was. Daarnaast is
zowel voor als na de responsweek een vragenlijst afgenomen. De uitkomst van dit onderzoek is een
groot databestand, dat naast tijdgegevens een groot aantal variabelen bevat, verkregen op basis van
de vragenlijsten.
In het PSHW-project is van deze gegevens gebruik gemaakt voor twee doeleinden:

Het achterhalen van de factoren, die van invloed zijn op de variatie in tijdsbesteding aan verschillende
huishoudelijke activiteiten; en
Het berekenen van de gemiddelde tijdsbesteding aan verschillende huishoudelijke activiteiten,
rekening houdend met de onder a) bedoelde factoren.
Bij de opbouw van het gegevensbestand wordt uitgegaan van vier huishoudenstypen, die uit
vooronderzoek als het meest zinvol naar voren kwamen:
- éénpersoonshuishouden;

- stel zonder kinderen;

- stel met kinderen; en

- éénoudergezin.

Naast deze basis huishoudenstypen zijn factoren, zoals leeftijd en geslacht, sociaal-economische
kenmerken, huishoudenssamenstelling, regio, kenmerken van woning en woonomgeving,
huishoudelijke apparatuur en aanwezigheid van huisdieren in de analyses betrokken. Voor ieder
huishoudenstype is per activiteit vastgesteld welke van deze factoren significante invloed hebben op
de tijdsbesteding. Ten behoeve van de dataset wordt bij het berekenen van de gemiddelde
tijdsbesteding aan de huishoudelijke activiteiten in een bepaald huishoudenstype rekening gehouden
met deze factoren.
De resultaten laten in grote lijnen zien dat de positie in het huishouden (hoofdkostwinner, partner van
de hoofdkostwinner of kind), het aantal uren per week, dat betaald werk verricht wordt, het aantal
kinderen en de leeftijd van het jongste kind de belangrijkste factoren zijn die invloed hebben op de
tijdsbesteding aan huishoudelijke taken. De aanwezigheid van huishoudelijke apparatuur blijkt weinig
invloed te hebben. De vaatwasmachine en de wasdroger beïnvloeden slechts in enkele
huishoudenstypen de tijdsbesteding. Een andere opmerkelijke uitkomst van de analyse is dat het
woningtype alleen van invloed is op de karweitjes buiten en niet op schoonmaakactiviteiten in de
woning.
Het uiteindelijke grove gegevensbestand bevat voor ieder huishoudenstype, per huishoudelijke taak
en rekening houdend met beïnvloedende factoren, een gemiddelde tijdswaarde.
Het PSHW-tijdsbestedingsonderzoek
Naast de analyse op basis van TBO '95 is in het kader van het PSHW-project een aanvullend
tijdsbestedingsonderzoek uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek is tweeledig:
Meer gegevens verzamelen over huishoudelijke taken, die niet wekelijks voorkomen, ofwel niet iedere
week even grondig gebeuren;
Een onderscheid aan te brengen in taken die bij TBO '95 tot één activiteit worden gerekend, maar in
verschillende mate belastend zijn en ook niet noodzakelijkerwijs als één taak worden uitgevoerd.
Per huishoudenstype zijn 39 huishoudens geworven in de regio Breda, in totaal 156 huishoudens. Uit
praktische overwegingen is gekozen voor één gebied in Nederland. Daarbij is er wel op gelet, dat
zowel huishoudens uit stedelijke als plattelandsgemeenten in de steekproef aanwezig zijn. De regio
Breda wordt vaak gebruikt in onderzoeken, omdat het een goede afspiegeling vormt van de
Nederlandse bevolking.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de twee weken voor de herfstvakantie. In deze weken vindt
ook om de vijf jaar het landelijke TBO plaats; dit zijn relatief neutrale weken zonder al te veel
specifieke zomer- of winteractiviteiten.
Om de huishoudens niet al te zeer te belasten met het tijdmeten werden de 39 huishoudens van ieder
huishoudenstype verdeeld over drie groepen activiteiten. De huishoudens hebben gedurende één
week met een stopwatch bijgehouden hoeveel tijd er besteed wordt aan de betreffende huishoudelijke
activiteiten. Daarnaast zijn twee vragenlijsten afgenomen. In de vragenlijsten wordt de huishoudens
gevraagd naar de frequentie, waarmee zij bepaalde huishoudelijke activiteiten uitvoeren en de tijd, die
dit ongeveer kost. Het gaat daarbij om huishoudelijke taken, die over het algemeen niet wekelijks
voorkomen, ofwel niet iedere week even grondig gebeuren. Met deze meer gedetailleerde gegevens
wordt het grove databestand op basis van het landelijke TBO'95 verder aangevuld.
Richtlijnen huishoudelijk werk in de thuiszorg NIZW
Als derde bron is gebruik gemaakt van de publicatie 'Stof Genoeg' van het Nederlands Instituut voor
Zorg en Welzijn (NIZW), met name de onderdelen:
Werkwijzers voor schoonmaakwerkzaamheden, maaltijdverzorging en textielverzorging.
Richtlijnen voor de frequentie waarmee schoonmaakwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
Deze inmiddels landelijk geaccepteerde richtlijnen zijn tot stand gekomen tijdens een aantal
consensusbijeenkomsten en uiteindelijk op een landelijke discussiedag in 1995, waaraan 380
functionarissen uit de verschillende geledingen van de thuiszorg hebben deelgenomen, vastgesteld.
De gegevens van het NIZW worden voor twee doeleinden gebruikt:
De werkwijzers worden gebruikt als globale werkmethodebeschrijving per activiteit.
De richtlijnen voor de frequenties worden met de uitkomsten van het PSHW-tijdsbestedingsonderzoek
vergeleken en op basis hiervan worden de uiteindelijke standaardtijden doorberekend.
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Bulletin 2000, 2 Meewerken aan een medische expertise? (Bewerkt
door Mr. A.J. Schoonen, Achmea Personenschade)
Inleiding
Regelmatig worden geschillen in de letselschaderegeling voorgelegd aan de Stichting
Klachteninstituut Verzekeringen (de stichting waaronder de Raad van Toezicht Verzekeringen en de
Ombudsman Schadeverzekeringen ressorteren). Zo ook in de hieronder geschetste situatie, waarin
gelaedeerde en de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij het niet eens konden worden over een
gemeenschappelijke aanvraag voor een medische expertise. Benadeelde wenste dit onderzoek maar
de verzekeraar zag hier geen aanleiding toe. De klacht van gelaedeerde heeft geleid tot de uitspraak
van de Raad van Toezicht Verzekeringen nr. III - 99/34.
De feiten
Klager (hierna te noemen benadeelde) was op 25 februari 1992 betrokken bij een verkeersongeval,
ten gevolge waarvan hij een whiplash-letsel opliep. De aansprakelijke verzekeraar had diverse malen
contact met benadeelde, zowel telefonisch als via een letselschaderegelaar. Het dienstverband waarin
benadeelde werkte werd in overleg met de werkgever in november 1993 beëindigd, waarna
benadeelde zich vestigde als zelfstandig consultant.
De klacht
Benadeelde stelt dat de beëindiging van het dienstverband werd veroorzaakt door het ongevalsletsel
en zijn advocaat stelt voor samen met de verzekeraar een neurologische en neuropsychologische
expertise te arrangeren. De verzekeraar weigert dit. De belangenbehartiger acht dit in strijd met een
actief schaderegelingsbeleid waarbij wordt verwezen naar het feit dat het gebruikelijk is om bij een
whiplash-letsel een medische expertise te arrangeren. Ook een klacht bij de directie van de
verzekeraar brengt geen verandering in diens standpunt.
Het standpunt van de verzekeraar
Bij de diverse contacten heeft benadeelde nimmer melding gemaakt van arbeidsongeschiktheid, ook
niet na beëindiging van het dienstverband. Pas in oktober 1994 kwam dit aan het licht. Op voorhand
acht de verzekeraar een causale relatie met het ongeval niet aannemelijk. Naar aanleiding van het
verzoek tot een medische expertise is er overleg geweest tussen beide medisch adviseurs, waarna de
medisch adviseur aan de verzekeraar adviseerde, dat een medische expertise geen toegevoegde
waarde heeft, omdat benadeelde geruime tijd niet onder behandeling van een arts heeft gestaan, er
slechts summiere medische gegevens voorhanden zijn en het vooralsnog niet aannemelijk is dat het
ongeval heeft geleid tot arbeidsongeschiktheid. Dit standpunt blijft gehandhaafd, ook nadat er in
januari 1996 een verklaring van de voormalige werkgever kwam waarin stond vermeld dat het
dienstverband werd beëindigd vanwege verminderd presteren na het ongeval in februari 1992.
Tussen partijen worden onderhandelingen gevoerd om tot een minnelijke regeling te komen.
Benadeelde stelt door gemiste optierechten een schade van ruim f4 miljoen te lijden. Ter minnelijke
regeling vordert benadeelde een bedrag ad f250.000. Verzekeraar gaat hier niet op in. Tijdens deze
besprekingen komt ook de mogelijkheid aan de orde de situatie rond de beëindiging van het
dienstverband te laten onderzoeken. Dit wordt niet verder geconcretiseerd.
De raad van toezicht verzekeringen
Na de eerste behandeling van de klacht wordt een letselschaderegelaar ingeschakeld. De
letselschaderegelaar heeft in bijzijn van de advocaat en benadeelde een gesprek gehad met de
voormalige werkgever. Verzekeraar en benadeelde verschillen van mening over de juistheid van de
rapportage. Verzekeraar concludeert dat benadeelde na het ongeval uitstekend heeft gefunctioneerd
en een nieuwe functie heeft aanvaard. In deze nieuwe functie werd niet aan de verwachtingen
voldaan, waarna het dienstverband in onderling overleg werd beëindigd. Benadeelde geeft aan dat het
verminderd presteren in verband staat met de zwaardere fysieke belasting waaraan hij door het
ongevalsletsel niet kon voldoen en stelt dat dit in het rapport onvoldoende wordt weergegeven.

De raad is van mening dat er voor de verzekeraar voldoende grond is voor het standpunt dat
onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat er een causale relatie bestaat tussen het ongeval en de
beëindiging van het dienstverband. Verzekeraar mocht op de rapportage van de letselschaderegelaar
afgaan. De klacht werd ongegrond verklaard.
Commentaar
De klachtenprocedure heeft ten principale betrekking op de stelplicht en bewijslast. Een feit dat zich
voordoet ná het ongeval is nog niet noodzakelijkerwijs veroorzaakt dóór het ongeval. De causale
relatie zal door benadeelde moeten worden gesteld en bewezen. Veelal worden aan dit bewijs geen al
te hoge eisen gesteld. In de regel kan de causale relatie worden afgeleid uit de feiten, zoals een
adequaat ongeval, diagnose door een arts en een medische behandeling aansluitend aan het
ongeval.
In deze zaak komt benadeelde rijkelijk laat met de stelling dat zijn arbeidscapaciteit is aangetast door
het ongeval. Dan mogen er ook strengere eisen aan het bewijs worden gesteld. Verzekeraar acht dit
bewijs niet geleverd. De raad is van mening dat voor dit standpunt voldoende gronden aanwezig zijn.
Zonder een begin van bewijs, dat door het ongeval de arbeidscapaciteit werd aangetast, is een
medische expertise overbodig. Het is overigens ook de taak van iedere arts om onnodige medische
onderzoeken te voorkomen. Verzekeraar behoeft hieraan dan ook geen medewerking te verlenen.
(Het is overigens de vraag of de rechter op een verzoek tot een voorlopig deskundigenonderzoek
afwijzend zou hebben beschikt. Zie in dit kader het artikel over dit onderwerp van mr. J. Schep in PIVbulletin 1999/7).
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Na de eerste behandeling van de klacht wordt een letselschaderegelaar ingeschakeld. De
letselschaderegelaar heeft in bijzijn van de advocaat en benadeelde een gesprek gehad met de
voormalige werkgever. Verzekeraar en benadeelde verschillen van mening over de juistheid van de
rapportage. Verzekeraar concludeert dat benadeelde na het ongeval uitstekend heeft gefunctioneerd
en een nieuwe functie heeft aanvaard. In deze nieuwe functie werd niet aan de verwachtingen
voldaan, waarna het dienstverband in onderling overleg werd beëindigd. Benadeelde geeft aan dat het
verminderd presteren in verband staat met de zwaardere fysieke belasting waaraan hij door het
ongevalsletsel niet kon voldoen en stelt dat dit in het rapport onvoldoende wordt weergegeven.
De raad is van mening dat er voor de verzekeraar voldoende grond is voor het standpunt dat
onvoldoende aannemelijk is gemaakt dat er een causale relatie bestaat tussen het ongeval en de
beëindiging van het dienstverband. Verzekeraar mocht op de rapportage van de letselschaderegelaar
afgaan. De klacht werd ongegrond verklaard.
Commentaar
De klachtenprocedure heeft ten principale betrekking op de stelplicht en bewijslast. Een feit dat zich
voordoet ná het ongeval is nog niet noodzakelijkerwijs veroorzaakt dóór het ongeval. De causale
relatie zal door benadeelde moeten worden gesteld en bewezen. Veelal worden aan dit bewijs geen al
te hoge eisen gesteld. In de regel kan de causale relatie worden afgeleid uit de feiten, zoals een
adequaat ongeval, diagnose door een arts en een medische behandeling aansluitend aan het
ongeval.
In deze zaak komt benadeelde rijkelijk laat met de stelling dat zijn arbeidscapaciteit is aangetast door
het ongeval. Dan mogen er ook strengere eisen aan het bewijs worden gesteld. Verzekeraar acht dit
bewijs niet geleverd. De raad is van mening dat voor dit standpunt voldoende gronden aanwezig zijn.
Zonder een begin van bewijs, dat door het ongeval de arbeidscapaciteit werd aangetast, is een
medische expertise overbodig. Het is overigens ook de taak van iedere arts om onnodige medische
onderzoeken te voorkomen. Verzekeraar behoeft hieraan dan ook geen medewerking te verlenen.
(Het is overigens de vraag of de rechter op een verzoek tot een voorlopig deskundigenonderzoek
afwijzend zou hebben beschikt. Zie in dit kader het artikel over dit onderwerp van mr. J. Schep in PIVbulletin 1999/7).
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