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Samenvatting 

uxtìult de bel-iorhe onil een goede voorspelling te doen \mil de ~i-izetbndrlr~id vïin 
i~xilitaisen, is een validerin,acoi~derzoek [l] uitgevoerd. In dit oindersoek l i  c'le 
kwaliteit van een riieziw oi-ntwikkeld keurungssy5teem vergeleken rnct de k\valr- 
telt vali liel voorlieen gebruikte keicini~gisysteeni. 
Iri hoofdstuk 1 worden aclzrereeiivolgens weergegeven: de iiier-syctcm:rt~iclie ei1 
systerrraáische waariienangenu, de ontwikkzllng van ceri nieuw rizstr~ii-i-reilt voor 
keuringeri, de tl-ieorie en de daaruit gededuceerde oi~derzoeksl~ypotliesc, de 
oiiderzoeksvnagei-i crr list de hookilijsierr v ~ t i  liet iila~cri~,ll en de ii~etlioden dic 
gebruikt zijn om deze orlderzoeksvr;igeii te braiztwooideii. 

kwa1itei~scriteri:i voor het iirstrrzn~enir "kezirir~gen" bleke11 tc bestdni~ 121 c11 ~ 1 ~ s  

coi?fiot~tatie rliet. de vraag af buringen bij clc Koiainklljke Laniduidcht oc l i t  aaii 

'li lr11e- d ~ e  csnteria wareri getoetst. Op grond vuti deze i~ie t -sy~t~i i i~~t i~cl le  \.Y,, 

imrigeli was de lntercsse in het: oi-iderwerp, te weten de kwril~tcil: vnii (aalaltcl- 
ging-) keuringen zoals uitgevoerd bij de KL, gewekt. Ileze interesse leidde tot 
systeiriaticchie waarnei;a~ingen. Eerst werd niagegaaii uiaarop dc w~rkwqze voor 
het uitvoeren van keuringeri bQ de KL was gebaseerd ent of dte werkwijze 
tekortkoiilirigen vertoonde. 
N,idat Iloll~iid Iir  1810 lsg I-iet Fr'inse keizcrr~jk iv,us iilgehjfd ei1 N,ipr>lroil 
Uo~iay~~rte  ook Iiier iii 181 1 de cotrscriptiz had I.ite~i rilvoeren, wcrd .ilhiea. hct 
eerste (Franse) regleii~ent op het geriecskualcdig uiucierzock vdn ir-iil~~iei~, v;ri-i 
kracht. Dtt segleinent vormt cle groiidslag van I-iet Milih.~~r- liCcur.ri~gsrcgIciiietiit. 
(MKR), das sedertdien b ~ j  de KoniiiY3yke L a i ~ i n i ~ ~ h t  ;l15 ~ J S Y S  dne17i voor zowel 
de niedlscl-ie ~~aristellingskewri~-ig '11s de pensiaenkeurii~g voor i~iilnranr per~oiieel 
Bq d ~ t  MICR bclroorde v.111 oizdshcr ceri "Lyst v.iii Zicktei-i en CJebiekeii-i" "c 
keiirend drts berli\ïe op groi-id valil professioi-iele aiitorlolïiie of cein rekruut In 
valdociide crirstlge ilrate ,iali 6611 des in clcze lqst verili~elde zlek~e1-i oigebrckc-n 
leed, wat inhield dat cileze moest ~vcardcn ~fgekeurd. Na de 'Tweede Wereld- 



oorlog werd door de Ncdcrl~~radse regeriiag de A B O H Z I S - C I ~ ~ ~ ~ ~ ~ C ~ ~ J ~ ~ '  val1 her 
Canadcse leger c~ve.rger-ioi-i~e~li B't cla~~lficane~yrcee~irt ter nadere verfijnlr~g van 
hct  selcctieproce~ w r d  vervolgenis A Z I I ~  het M m  en de " h j s t  van ziekte11 en 
gebreken" gckappcld Hlerdoor werd de professiioniele autcanoinie van de 
kcurend artq ~ t e r k  ingeperkt Met dit kcuringsrystcem is tor november 1998 
g e w e h .  
De tweede 5y~;tctna~ische waasneining bestorrd uiit Lterntuiiro~zderzoek tr.idr de 
kwalite~ic van keurlilgen. Uit dit onderzoek kwarin naar voren dat de kwciliteit 
va11 lict ~ ~ i ï t r ~ t r ~ i e n t  keurmgen over het algemeen te wenseii over Iret. Vermoe- 
del~jk gold dit ook voor het i t i  de KL gebrutkte systeerrm. Dit keuri~igssysreeni 
was diagi~oregericbt en niet gebaueerd op het model "'belasting-bellasitbaari~eid" 
131. En bcstoindei~ geel1 funct~e-eisen. H e t  elasiificatiesysteein was niet aangeydst, 
alhocwc1 de taakqtrll~rig wan de krqgsmacbt wis uitgebreid nact oper~tioxiele 
ultzei~ciingen i-ra~ir het bultenland. Op deze wtj~oe voldeed het systeem niet aan 
de eiwi die dc Wet op de Mcdrsche Keuringen (WMK, 1998) itelt. 
Dc derde cynt-einaeisclre waarneiniiiig bestoird uit het uutvoeren va11 onderzoek 
ila,w de i.eproducecrbaarheid van keurmgen binnen cle KL, waaraan imi hoofd- 
I L L I ~  2 aandacht wordt besteed. 
Vanuit deze wddrnermngen. wcrd d r  theorie geinduceerd dat de kwaliteit vali 
beitaaide aanste311iiigskeuri~~geii iiict voldeed. 13ie Bevelhebber der Laildstrijcl- 
kracl-iten (BLS) werd in 1997 geaclvireerd 0111 eeti ~ i idc r  keeiringssysteern te 
laten oritwikkelen. Als basin hservoor dienden dc recent gcf~rriziilee~de werkgc- 
verïeiscn, iilirïimaal te qtellen adli ;xlle mn1ntairel.e. 13ieze eisen werden geformu- 
lecrd op grond van de cclncrete ~azilntaire taakstelling, lilet mnbegrip van 
operationele tiiilzeildingen iinar lict buitei11:ii-id. Dnt leidde tot een 1 i j ~  iaiet 43 
beoorde1ing~puiltt.n. Elk beoodelinigsp~il3t \werd voorsleil van eeii grc i r5~~i~rdc:  
de 13aciii-i1~.tiische Ei? KL (UMEKL) 'Tqdens dc keiiriiig wordt oi~dcrzocht of dc 
k,~i~d~d;l . l t  Iseprrkt li  ren opzicllce vnn dezc eisen. Oria de ke~iririgsitii~~rie tt. 

~trzicttrrer~-n zij11 kc~ir ingiprotocër~~e~~ ontwikkclci. 
111 tcgt.~~\te'll~i~g t o t  liet oiide AHOHZIS-lysleein voldeecl lrrt iiieiiwc 
Uh\/lElCL-sy~e~.cr3.i anli de ei\eri, gcstelcl cloor de WMK. Hypo~heciscli zou dit 
liroeteil lac~ekei~ein dar de kw.llilzit va11 het BMEK14-keurniigrsy'iteerïi beter zozn 
ir-ioctcii z~jn  d,lir dlc v,in liet ABClHZiS-systeem. 

I I)r li.rteii5 AUOE-IZlS \ccrrldci~ voor Aigribiriilc. l i \ lckc toc.\r.iiid. Uo\~rii\te rltreiriitciteii. 

OI~IIL'II$~C C"\IIC'IIII~CL~L'II, Hortli, Zrc.11. Iiitrll~g~iitit- rii Sr.tbiliicit, CIC t~rrriii~ciu v.,r,Iinp 
\ \CI<I  ir~prd~cliil, n1)tbt CC-11 g.~$l;lt~e \.in1 l (gccii rit-krc of gchicb) tor 5 (oizgeirlzrkt op 
$liiil<i \ .lil 1 



Oai~ci;it voos de bcoordeliiig vali de kuvaliaelt v;ln ke~irt1igssystcl~rei1 geel1 
gouden staaldaard voorh~nden is, resteerde ,ijleen de tiuogeliyklieid u111 het 
keuritigssysteenn te vcrgelgken ten cipziclice vaii lier d .  Het 
BMEKL-lkzuriir,vssystee~ni zou per I ntrvcraibrr 1998 het Atl;OHXlS-\yhtcem11 
gaan venrdngen. Dat bood de gelegri~lnclid onii deze beide keuringsg~~tciaïen 
kwcalitntlefmet elkaar te vergelijk ei^. 
Met nnachtneiliiirg va l  deze kciin~is en d r  hypotl1c3e   ver den Iilerli~ de volgrrude 
oi~derzoeksvragen geopirationalisecrd: 
1. Voldoet de rcproduceerbaarlrlei(~1 \i.ai.i het meiiwc keurri~gî,n;systc~~lr bij CIC 

peiis~oe~rkleuriii aan de rlorlileriizg die gebr~iikelijk 14 Z P Q O ~  ~c ree i i i~~gres t e~ l?  
2. Hoe  verhoudt zich de mate var oveseeiistail~ii~~ng tussen beide kc~ir l i ipsy~- 

tearien hg de aanstclhiz,.ikciir111g? 
3. Is er een verschil 113 prognosrisclae wxurde tuscci~ belde keuriiapsy~1~111e11 tcii 

~aiizzeir van de geschikt verklaai.de iz111it~nre~i 13113'F ciip Iict gelaiecl van de 
dagrn iiizetbdnrheid e~z/af  de genoten nrcdnsche e c a ~ ~ s ~ i ï ~ p n e ?  

4. Indieii een verschil n r z  progriastiscl~e \r;,uarde t~iswil beide keiirimlgsystei~~cn 
-\vord~ gevonden, kami liet i~~ecliaiiisrne d;iarv,iri wo dei^ verkla~sd door 
aiiialyse van de de t e r~ r i~ i~~ l t~ i t e~ i  persuonskenn~erkeii, de eigcll bclcviiig vdui 
gezoizdheid, ~iizetbaarlacid eri operaltioirele i~zzet? 

3. Bestaat er ook een verschil u i l  prognastniclie w~arc1e L L I + S C ~  beide keuö~~~gs -  
cysteiiiuc~i teli danzie11 vnml ultshuireilcl de uitgczoi~dcii i~ziht.iii.ei~ ei? 2 0  ja. kair 
dat urordeil verklaard door analyse vaui de cieterrnin,~nte~~ ~ C ~ S O O I I I ~ C I I -  
merken, het beleven v'in de eigen gezomidhcicl, de eigen bclevirig vati 
gezondlieud en ialzetbaarhe~d? 

Oiii deze vr,igen te beantwoorden 15 een gernl~dcbilrr\eelde gecori~roleerdc 
\t-ridie cu~~gcwcael-d. 111 deze s ~ ~ i d l r  zijri 352 .iold~ecii gediz~-erade t w c c j d d r  gcvoIgi;~i, 
nadat ze w,yreii goedgekeiird volgeris kéi~ v'rir belde kc~iririg~)~~tei1iic11 
Als cl 'ect~~~riabelen werd gckui.cn voor ZCEWC.~ inzetbnarl~ctid (Y ic~  ,u;lii~tal ~i:igci~ 
dat r e n  n~il l ta~r  geen arbeidwei-zuil11 verloont) ,115 cle iu1ec3i$cllie concuiiirptic: 
gedurende dc undcrzoeksper~odc. Alleen vocrr I i e ~  be,i~~av,~uurclcr~ vdrr de eerste 
onderzocksvr~,ig cliciide tc'n nildei-e oiríteizocko;pt-rpul~tme te w0rc4~12 iSrbs~i~kt .  

In laoofdst~ik hworclt n;icier ingegaan op de 111 dc mi~lcidiiig vernielcte ~ l c r d e  
sy~tenidticrhe wadrineniiilg. In dit hoofdstuk wui.dt d e  ail.ite Y ~ L I I  I > V C ' T ~ C I I S ~ ~ I " I ~ -  

i i ~ ~ n p  ondri-zoelit i13 de cercle plaars Lussen de IbllPC~I-IZIS-cl,~~iinfic~~~i~'i~ vcrvoil- 
gen'. t ~ ~ s e n  de n~redischc beperk in ge^^, en als Iaatstc LLISSCII die cla\iinfica~~e eii clc 
beperking Voor dal: docl tverdci~ 24 casus afkoii~rrrig v;iii trrt pcricrdlek gcnces- 
kuiidig onderzoek (I'GO) gcariloni~~i~reerd. Vervulgeire werd aari  t2~ee 'artwn 
vei-zcaclit o113 zowel een AP30HZlS-chacs1fic~1t1e op te im,ikcii '11s i11 voorkotiici.rd 



geval tn7eclilscl.ici btnperkingea-1 cap te IIeggcn, Alh-ioe~~~eI. de iuitkornseera nier alt~jd als 
oiavoldoelrdc kurrnerr worden -kenschetst, correspo~.icet-e de resiiltaten toch 
rnct eerdere itele~~rqtellendc resultaten uit. situid~es val? arrderen [21. I k  concl~isre 
1s dat door de AUOHZIS-e1ai;sificatic te laandhaven nzct langer: a a n  de huldige 
Erelrocfterr wordt voldaan. 

Im E~ooWsrulol 3 wordt 11ec oiiderzerek naar is de reprodace.erbaarI~e~d van het 
ailciiwe keuriirgssysteein t l Jde~rde  pensioenkeuririg weergegeven. 30 gecanolli- 
rnuecerde kewringsdwssierr met een evenredige verdeling missen geschikt ei1 
olrgeschikt verklaarden werden ter beoosdelri-1g voorgelegd aai? twee ienzorbc- 
drijfw-ben. Voor l-iet meten m1-1 de overeenstemmrtig werd gebruik gemaakt 
van twee mateil: de kappa [l] en PD% 121. Het resultaat is dat cr, voor wat betreft 
liet geschiktlleidaordd, sprake is uana een goede evereensterxrraring [ I ] .  Dc 
co1nc1~1r;ie ns dat: 11et irieuwc kcuriirpy~teeim blJ de pensioenkemrit?g voldoet aan 
de normering &e gebruikelijk is voor diaignostii;che testen. 

In l~aofcl~trtk 4 wordt het onderzoek iwas de narate van overeeilstetairnit~ tusicr.1 
berde kc~uriulgssy5teriiei.n bij de aarrstellingskeut-nng liveergegeveia. Hnerwoar werd 
;lal1 dezeli"dc bcdaqfiartscr~ die voor de oorcpmnkclqke keurings~~~tsldg veranc- 
1 ~ ~ o d e 3 g k  warel?, na ongeveer l "/i, jaar gevraagd 0111 227 keiirtn~dossuerc te 
herbeoai-delci~. BSe dns~iers waren geai~onii-tliseerd ei1 akoilzstig valt de gcralz- 
dori-niseerde, gecontr~leerde studie waarvan i r i  de I~aofdst;ul*keri 5, Ca ei-i 7 sprake 
IS. Voor 31e~ meteil van de wvereenkorraïr werd van 4 werschilletlde inatcn 11,2] 
gebruik gc~ii~xakt. Op grond vanr cle gevoilideni resitlltateni wordt gecoi-1cludeerd 
dat de inter-w;iariieirierr overeeiistciiirr1~1-1g bq de aaïisiiellru-igskeuring voor 
belde ketiriilgs~~ysteiz~et~ als voortrrf'felijk [ l ]  kan usordeu-i beschouwd. 

lil IioofcLc~ilik. 5 wordeii beide ke~ir~i~gssystemeni met elkaar vergeleke1-1 op Bilen 
trc.ri~ic.)g~"noitt gc~cli~ktc k,r~ididaeern op oe Iievcren. Vc~or dit laatste worcien di- 
eKeclwnriabelen &gen ~nizetbil~rll~ld CII ~nzedisclxe eoiiszrziiiptie gehanteerd. Er 
werol eet1 geran3doniuu;rertlc, gecontrcllccrde studze versichr~, wanrbtj 352 solld,iteal 
gccl~iici~de twee j,rar zijra gevolgd, I I A  gesclaikt te zqi? verklaard ei? de ~ï~rlrtaire 
uplrudlizg LL" I~cbbeil gevolgd. 
131. ~,11-i\tcllriigke~tr113g blijkt de doiun~iiatate factor te zgn b ~ j  heit voonpellcn van 
mwcl lrct ii,iiit,il ~ldgen ni7zetb,idrlleid als de r~redische consLtnrptie. »iegenen, 
grkcurci volgetlii; die door I~et  BMEICL-systecnu-i. blqke1-1 geiniiddeld s t ;~~is t~~cIr  
qrgn~ficarit cc11 lnoger 02111ta1 dage11 inzetbd~r te zyn geweest (648 tegeriover 61 2) 
c11 tegclijkertqd een lagere iïicdisclic conytihtiptie te: vertoneia ( 396 tcgei~o\rer 
746) lol deze studte bleek het iïrclt n-aogclqk orn het riiecharrisnrc op gzorid 
ntaarvnir het: L3FrIEK~,-systcein lactcre uztkori~steii laat zizt~, te oi~tdekkcn Vc~or- 



ltrplg wordt dit riieclianisn-ie verklaard op b;isrs va11 lrci't I ~ c ~ \ c ~ I I  1 1 1 ~ ~  \reide 
keuringssystenien. 

Hoofdstuk 6 wordt ratial~slt- gepleegd, tcitei.ride Iret iiiecl~araisziao tc oiitclc-lrki.11 
w a r o p  de associatie tni\semI liet soort kc.urii1p~.asvsrec111 rul de twcbe i~~tRoiri.;t- 
mateil uit Izet vorige onderzoek berust. Gedirreiide het onderzoek zijn tarreeiii- 
loper~de data omtrent de deelini-mei-s aan aZe i\tudic \iw-zd~r-icld (opleud~ng, 
uitzcridiiig etc ) Q;edui.eizcie de onderzoeksperrodc is teveiis vlj~f t ~ l i ~ , i l  eet) 
vi-ager~lijst a,iin de oi~derzorkspersonen voorgelegd. Deze wragerilgsir was inliioiili- 
delijk voor een decl gebdscerd op de \>rage~r~i~i~t  dlir Inng 111 Neder1.1iid 2s 

gebrulkt bq het l.leriodiek Uedr~jlsgczoizdl~c~dkiiiidig Onzderzoek. D e  volgende 
facitoren bleken een statlsc~sclr significarite associatie liiet uiizctbiiarlieid ciz nncdi- 
rche corisumptle re vertozieiit sclioolople~ding, La1esiilii-e~. opcr,aaiot~eel uiigezet 
wordcii eii de mate waarin meli zichzclf ge<ich~k~ :rclit tot het uitvocrci~ vzin 
specnrfieke ~nilitairc waardlgliedeiii. D e  betere premtle van 0zi-t HMEKI--~y\teelri 
lykr deels te knnrien worden tocgescl-rrevc.13 ; i , a i~  Iicë betere vciinogcn oiii op  
geschiktheid voor iil~lirairr t,u~k+pec~fieke eiwn ti. kooreil. Dc.~,~Ynietce~iiiri b l ~ ~ f i  
opnueiiw het primaure ~nechannsine \;erborgeil. 

O117ddt het feit oizzletl al dan niet \vordi uirge7onidcn ii1vlocc8 iiitoefkrix. op  de 
iiizetbaarheid, wordeik i11 hoofdstuk 7 dczelfik alialyscs gepleegcl 'als in de voor- 
gaairde Iioofdsilukkeri 5 en O,  iiidas 1111 allcen gcsiclit op iii11Ii~illrrn uit beide 
studlegioepen die operatrionee] zijn iirgczet iii liet kader VCIII eet1 ir~tzeridri~g. I k  
bctreile~lde iiiilit.iireir werden gedurende tweej,~'ir gevolgd. Als efictv~rrabcleir 
werderi opnieuw het aantal dagen i i ~ ~ e t b a ~ ~ r h r ~ d  cii de amedisclic csinsuailptie 
geh,antcerd Dadrni~asl werd gebr~lik geiiiaakt v.111 d e  Iidlt~n,rrlujks toegczondeli 
vragenl~jsten Uit dit o~rdei-zoek koiiit iiaaii- voieii ddt li1t~czw117nc"n iiiilrtntreii, 
gckc~ird vvolgen~ het fwiicticgernchile 13MEJKL-~ystcc~i1u, eet] grr>tcre iirLelbrrtir- 
Pieid vertoonderi dan de uitgezoi~dcir mr~ilitaircn, gcketird Y O ~ ~ C I I ~ ~  1 1 ~ 1  df ,~gi l~ lc -  
gericbtc AUO1-íSIS-sy\teem Het 13MEIC1.-keairiiig~s~ steenr vcrorlipellt betei 
cidlli liet AUOHZ1S-~ysteem leri aarizreii van het fltiictioiichrciu 315 n~ilio~tir In het 
algemecri, e11 specifiek op lrct van ir~tzei~~ciiiig. gc~(~nlí1I1i~~c1 c11 I~elrwc- 
gili6gnypasa<xt. 

In1 iioofclst~ik 8 wc~rdt de ~ ~ o t b e ~ ~ h o i l i ~ v l m ~ g  ~~~eel~gcgcven  Nabeirlitauzuli~g vain 

de oi~derzoekei~ levert een aairtail kantrekc~iirigcii op, soiimii1ige &ai-v,iii hcblwn 
invlocd op het iiitciiïdeli~ke i~i twoord op de canctrr~orksvi-agcir Teleili rcn tc  ir hei 
airderzoek bepcrkt geble~~cii Ltrt Biet beoordelrii Ir,nii cle i n t r . r - \ l r . i ~ i - n ~ c ~ ~ ~ e r ~ ,  vdrl- 
atie. Teta twiede 1s het ilieiiwe DltlEKL-kc~~ih-ing~~1y<jree111 LTII beierc vooi rpcllcr 
dan het ilBOHZlS-systeeiiz, nl.i<in- liet I ~ ~ C C ~ ~ ~ I Z Y I ~ I C  W'IJTOP dit 1\ g e ~ ~ l ~ ~ c e ~ - c ~  kaib 



met worden aangtoaoind. Dit manpliceert dat dele11 van son-airnlge vaagen (repro- 
ducecrba~r voor zover het dc inter-waarne~r~crs variatie betreft; facitare11 d ~ e  bet 
opgetredcrr verqchil I-veir~vloederr kunnen niet worden verklaard] naet kilixren 
worden ilaear~rwrrosd. Tegelijk wurdt de ~ ~ W I J S ~ L Z T L ~  bgeengebxacht door achter- 
ce~~volgende onderdelen var1 deze studie, als voldoende be5choiuwd om re 
stlt-1let.i d a ~  de hypothese juist 13 geweest. Het feit dat de J~ypothese .zvordt aan.;- 
cnoinei?, Icrdt tot de vrdagof de theorie inzake keuringen moet ~vorderi aang- 
epast. Er kiua~ncar~ werschillendc verklarlngei~ worden aangedragen om het - 
weU11clit allceil ogenscl-iq17i1iJ1kc - vcrsclzd tussen lrypotl-iece en theorre aai.ener-i~e- 
Iljk te rnakeii Voor alle verklaringer1 geldt evenwel dat zq alleerr op grorrd van 
dcze studie wordril weergegeven. Bouter en van Bai.ige17 [ l ]  ~telleii dat de 
rerultaecal van é6rt eikel onderzoek een theorne zelden kun~ueii maken of 
breken In feite, zo stellcn ZIJ, is er een en~pívircr're ~ ~ ~ J Q R I  110dig 0111 de werkcl-jk- 
hcid stecds t~aniwkeusiger te Irrescbrijvei~ E n  gewcbige van deze coi~statering lqkt 
cen aanp,issiiig var1 de theorie prctriatuur. Om 1i.r het kader van de einzpaï~sctie 
spiraal tc oi~derzocker~ of de iillearie 1n de toekomst  vell licht tocl-i niiotlt \\ro~.dcri 
aangepast, wordt. besloteti tnet ewge aarrbevelingera voor verder onderzoek. 
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