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People are getting older, the prevalence of chronic diseases increases, and there is a scarcity 

of qualified healthcare workers, such as nurses. Because of, among others, these 

developments, it is a great challenge for Western healthcare systems to remain or become 

sustainable. Of the different sectors within healthcare, home care is a sector that is of 

increasing importance in dealing with this challenge. How home care is paid for plays an 

important role in coping with the sustainability challenges and providing efficient, high-

quality home care. Therefore, this dissertation contributed to the development of a suitable 

payment system for home care in the Netherlands, as part of the scientific collaboration 

initiated by the Dutch Healthcare Authority (NZa). More specifically, the following objectives 

were to be achieved by this dissertation, using a participatory action research approach: 1) 

Creating an overview of the current knowledge and views from practice on (which client 

characteristics are relevant to include in) case-mix classification for home care; 2) Developing 

and evaluating a widely applicable basis for data collection for the purpose of case-mix model 

development; and 3) Exploring outcomes that are suitable for quality measurement in home 

care. 

 

Chapter 1 provides a description of the healthcare policy developments to deal with the 

sustainability challenge, which influences home care. Furthermore, it was explained how 

prospective payment in home care – as an alternative to the currently mostly used fee-for-

service payment – could provide the right incentives in home care. Correcting for case-mix 

classification and outcomes of home care are mentioned as two mechanisms to apply to deal 

with the perverse incentives of a prospective payment system. These two mechanisms are 

the focus of this dissertation. 

 

In Chapter 2, a systematic literature review of scientific and grey literature gives insight into 

existing case-mix models for home care. In total, 22 scientific studies and 27 grey documents 

were included for the analysis. Based on these articles and documents, case-mix based 

prospective payment seemed not to be widely used within international home care. From the 

eight home care case-mix models identified, only the US, New Zealand, and Germany have 

implemented a model in home care payment. Large differences were found between the 

existing case-mix models. First of all, different home care services are covered (e.g. only 

personal care, or also nursing care and domestic support). Second, predictors of home care 

use are operationalized differently. The operationalization can be based on an existing 

classification system such as an International Resident Assessment Instrument (InterRAI), or 

an instrument developed specifically for the model development. Third, they differ in terms 

of outcome measures (e.g. (weighted) costs or care time) and predictive power (ranging 

between 14 to 21% for newly developed models until 54% for a model that was continuously 

developed through the years). Finally, highly diverse combinations in total 127 unique client 

characteristics are included across models to predict home care use. Most often, models 

included predictors related to a client’s physical functioning (e.g. ‘Mobility’ and ‘Continence’), 

daily functioning (e.g. ‘Toileting’ and ‘Managing medication’), and health services use (e.g. 
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‘Intravenous therapy’). Social environmental characteristics (e.g. ‘Social support’) were 

included least frequently. 

 

Chapter 3 described a survey study among nurses working in home care, to assess which client 

characteristics are relevant predictors of home care use. The survey contained 35 client 

characteristics, which were assessed on their relevance using a 9-point Likert scale and a 

ranking of the five most relevant characteristics. The relevance was determined using 

descriptive statistics (i.e. median and inter-quartile ranges, and an overall ranking). In total, 

1,007 nurses completed the survey. Out of 35 client characteristics, nurses assessed 15 

characteristics as being relevant for predicting home care needs, including biomedical 

characteristics such as ‘Terminal phase’ (assessed as most relevant), ‘ADL functioning’ (ranked 

as most relevant) and ‘Physical functions’, and psychosocial characteristics such as ‘Social 

support’ and ‘Self-management’. None of the 35 presented client characteristics was assessed 

as irrelevant. Characteristics for which relevance was considered uncertain included among 

others several characteristics related to a client’s mental functioning (e.g. ‘Anxiety’, ‘Signs of 

depression’, and ‘Problem behavior’). Concluding, according to nurses, both biomedical and 

psychosocial characteristics need to be taken into account when predicting home care needs 

of a client. 

 

Due to the large variations between and within countries on how data on predictors of home 

care use are collected, the need arose to develop a separate questionnaire to collect high-

quality, standardized data for case-mix model development in the Netherlands. Therefore, in 

Chapter 4, the Case-Mix Short Form (CM-SF) questionnaire was developed and tested in 

collaboration with district nurses. Based on the findings from, among others, the systematic 

literature review and the survey study (in Chapters 2 and 3, respectively), the most commonly 

used relevant predictors of home care use were included in the CM-SF questionnaire. The 

initial questionnaire’s content validity was tested in focus-group interviews including district 

nurses. After processing their feedback, a small-scale feasibility test was carried out with 22 

clients to gather the final comments. The final version of the CM-SF questionnaire assesses a 

client’s status based on 11 multiple-choice items that cover the most commonly used 

predictors of home care use over five categories: ‘Illness prognosis’, ‘Functional status in 

terms of ADL’, ‘Self-reliance in terms of IADL’, ‘Cognitive functioning’, and ‘Informal care’. The 

questionnaire was implemented in practice at four Dutch home care providers. Based on the 

5,485 completed CM-SF questionnaires, answer distributions were determined. These 

analyses showed that all possible answer options of the questionnaire were used within the 

population of home care clients, with the majority of clients being scored as completely or 

partially independent. Additionally, inter-rater reliability was determined by two raters who 

independently completed the questionnaire after performing a needs assessment. All 11 

items showed substantial to excellent agreement (i.e. Kappa value ≥ 0.6) between raters 

based on CM-SF data from 38 clients.  
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In a study from Tilburg University and the NZa, the CM-SF questionnaire shows to be a 

promising instrument to collect data for case-mix classification in home care. However, 

including items on other categories of home care use predictors, such as regarding a client’s 

mental health status or the social network, may be necessary to improve case-mix 

classification in home care. Therefore, as described in Chapter 5, a two-round Delphi-study 

with district nurses and healthcare insurers was conducted which aimed to identify client 

characteristics that might improve case-mix classification in home care. Participants assessed 

the eleven client characteristics from the CM-SF questionnaire (i.e. ‘pre-existing’ 

characteristics) and eleven additional characteristics – selected from the 142 characteristics 

suggested by participants – on their relevance for predicting home care use using a 9-point 

Likert scale. Six categories were used to group characteristics, of which most pre-existing 

characteristics belonged to the category ‘Daily functioning’. After the first Delphi-round and 

an expert panel meeting, the final assessment took place as part of the second Delphi-round, 

with 16 district nurses and 6 insurers participating. Similar to the survey study (Chapter 3), 

relevance was determined based on medians and inter-quartile ranges. The findings showed 

that mostly characteristics from categories other than ‘Daily function’ were assessed relevant, 

being: ‘Multimorbidity’ (from the category ‘Physical health status’), ‘Cognitive skills for daily 

decision making’, ‘Mental functioning’, and ‘Resilience’ (from the category ‘Mental health 

status and behavior’), ‘Learning ability’ (from the category ‘Health literacy’), ‘Social network’ 

(from the category ‘Social environment and network’), and ‘Illness prognosis’ and ‘Need for 

technical nursing care’ (from the category ‘Other’). The relevance of most characteristics from 

the category ‘Daily functioning’ was considered uncertain, except for characteristics 

‘Washing/showering’ and ‘Nourishing’. Concluding, including relevantly assessed client 

characteristics in case-mix classification, herewith specifically indicating which characteristics 

would incorporate a more holistic view on home care clients, is expected to lead to higher 

predictive values. 

 

Chapter 6 presents a two-round Delphi-study that was conducted to identify nurse-sensitive 

outcomes of home care, i.e. outcomes that are relevant and can be influenced by district 

nurses. After the initial assessment in the first Delphi-round and an expert panel meeting, 46 

outcomes were assessed on their nurse-sensitiveness by 11 district nurses using a 9-point 

Likert scale in the second Delphi-round. The median and disagreement index were calculated 

to determine relevance and infleunceability per outcome. In the end, 26 outcomes were 

assessed as nurse-sensitive. Outcomes that received the highest median scores for both 

relevance and influenceability (n=5) were ‘autonomy’, ‘decision making’ (regarding the 

provision of care), ‘satisfaction with home care’, ‘quality of dying and death’, and ‘compliance’ 

(of a client with needed care). Furthermore, three outcomes received consensus on being not 

nurse-sensitive (i.e. irrelevant and not influenceable) (n=3), namely ‘multimorbidity’, ‘death’, 

and ‘planned hospital admission’. The 26 nurse-sensitive outcomes could guide the 

development of quality indicators in home care. A first step would be to operationalize 
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outcomes and determine which outcomes are relevant for specific subgroups of home care 

clients. 

 

To end with, Chapter 7 reflects on the theoretical and methodological considerations of this 

dissertation. For the theoretical considerations, it describes that a case-mix classification 

should be a dynamic, learning model, which can adapt to changes in for example healthcare 

policy and population needs, to be valuable for payment in home care. Furthermore, it is 

argued that increased standardization of home care registration data would be desirable. For 

the short term, a separate questionnaire, such as the CM-SF questionnaire, is needed to 

collect high-quality case-mix classification data. For the long term, standard registration 

systems – or how these are used – need to change to use those data for case-mix classification 

and to not (further) increase the administrative burden for nurses. Another point raised is 

that refinements on outcomes for specific subgroups of clients and an increase in resources 

are needed to use the knowledge on home care outcomes to its full potential. For the 

methodological considerations, a reflection is provided on the degree of stakeholder 

involvement in the studies of this dissertation. For a complex matter such as payment system 

development, informing and involving stakeholders is desirable, but, ideally, a scientific 

consortium is in the lead to support and manage the process. Also, clients – as one of the 

stakeholders – should not be ignored, especially concerning studies on outcomes of home 

care. Another methodological reflection pleaded for the application of mixed-methods 

research in the development of case-mix classification. This could namely result in a case-mix 

classification that is both clinically relevant and contains actionable insights. Furthermore, it 

was discussed that Delphi-studies are a suitable method to apply when one wants to involve 

stakeholders in studies following a participatory action research approach. Following these 

considerations, this chapter finishes with several recommendations for policy, practice, and 

research. 
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Mensen worden ouder, het aantal chronisch zieken neemt toe en er is een groot tekort aan 

gekwalificeerde zorgverleners, zoals verpleegkundigen. Ten gevolge van (onder andere) deze 

ontwikkelingen is het voor veel Westerse landen een uitdaging om hun zorgsystemen 

duurzaam te maken of houden. Daarbij speelt de wijkverpleging een steeds belangrijkere rol. 

De bekostigingsvorm van wijkverpleging is van grote invloed op duurzaamheid en de 

mogelijkheid tot het leveren van efficiënte, kwalitatief goede zorg. Dit proefschrift draagt 

daarom bij aan de ontwikkeling van een passende bekostiging voor wijkverpleging in 

Nederland, als onderdeel van het Wetenschappelijk Programma Wijkverpleging van de 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De doelstellingen van dit proefschrift luidden als volgt: 1) 

Een overzicht creëren van de huidige kennis en opvattingen uit de praktijk over (welke 

cliëntkenmerken relevant zijn voor) case-mix classificatie voor bekostiging in de 

wijkverpleging; 2) Het ontwikkelen van een breed toepasbare basis voor dataverzameling ten 

behoeve van de ontwikkeling van case-mix classificatie; en 3) Verkennen welke uitkomsten 

geschikt zijn voor kwaliteitsmeting in de wijkverpleging.  

 

Hoofdstuk 1 beschrijft welke ontwikkelingen gaande zijn binnen de wijkverpleging, als reactie 

op de uitdagingen omtrent duurzaamheid. Verder is uitgelegd hoe een prospectieve 

bekostiging van wijkverpleging – als alternatief voor het op dit moment vaak gebruikte 

‘uurtje-factuurtje’ – de juiste prikkels zou kunnen geven. Er zijn vervolgens twee 

mechanismen toegelicht om mogelijk perverse prikkels van prospectieve bekostiging tegen 

te gaan, namelijk correctie voor case-mix classificatie en uitkomsten van wijkverpleging. Deze 

twee mechanismen staan centraal in dit proefschrift. 

 

In Hoofdstuk 2 is een systematisch literatuurstudie beschreven naar bestaande case-mix 

modellen voor bekostiging in de wijkverpleging. In totaal werden 22 wetenschappelijke 

studies en 27 grijze documenten geïncludeerd voor verdere analyse. Uit analyse van deze 

artikelen en documenten bleek dat prospectieve bekostiging op basis van case-mix 

classificatie nog slechts beperkt wordt toegepast binnen de wijkverpleging. Van de acht 

geïdentificeerde case-mix modellen zijn slechts drie modellen daadwerkelijk 

geïmplementeerd voor de bekostiging van wijkverpleging, te weten in de Verenigde Staten, 

Nieuw-Zeeland en Duitsland. Bestaande case-mix modellen verschillen sterk van elkaar. 

Allereerst worden er diverse soorten zorg gedekt (bijvoorbeeld uitsluitend persoonlijke 

verzorging of ook verpleging en huishoudelijke hulp). Ten tweede worden voorspellers van 

zorggebruik in de wijkverpleging op verschillende wijzen geoperationaliseerd. Dit kan 

gebaseerd zijn op een bestaand classificatiesysteem, zoals de InterRAI, of op een instrument 

dat is ontwikkeld specifiek voor de ontwikkeling van case-mix classificatie. Ten derde 

verschillen de modellen in hun gebruikte uitkomstmaten (bijvoorbeeld (gewogen) kosten of 

aantal uren zorg) en hun voorspelkracht (variërend van 14 tot 21% voor nieuw ontwikkelde 

modellen tot 54% voor een geïmplementeerd en doorontwikkeld model). Tot slot gebruiken 

de geïdentificeerde case-mix modellen zeer uiteenlopende combinaties van in totaal 127 

unieke cliëntkenmerken om zorggebruik te voorspellen. Kenmerken met betrekking tot het 
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fysiek functioneren van een cliënt (zoals ‘Mobiliteit’ en ‘Continentie’), het dagelijks 

functioneren (zoals ‘Toiletgang’ en ‘Medicatiemanagement’) en het gebruik van 

gezondheidszorg (zoals ‘Intraveneuze therapie’) worden het vaakst gebruikt als voorspellers 

van zorggebruik. Sociale omgevingskenmerken (zoals ‘Sociale steun’) worden het minst vaak 

gebruikt als voorspeller. 

 

Hoofdstuk 3 beschrijft een survey-studie onder verpleegkundigen werkzaam in de wijk over 

welke cliëntkenmerken relevant zijn voor het voorspellen van zorggebruik in de 

wijkverpleging. In de survey werden 35 cliëntkenmerken voorgelegd ter beoordeling op een 

9-punts Likert-schaal. Daarnaast werden de vijf meest relevante cliëntkenmerken op een rij 

gezet. De relevantie per cliëntkenmerk werd bepaald op basis van beschrijvende statistiek 

(zijnde mediaan en interkwartielafstand). In totaal vulden 1.007 verpleegkundigen de survey 

in. Van de 35 cliëntkenmerken werden 15 kenmerken als relevant beoordeeld door 

verpleegkundigen voor het voorspellen van zorggebruik in de wijkverpleging. Dit waren onder 

andere biomedische kenmerken zoals ‘Terminale fase’ (als meest relevant beoordeeld), ‘ADL-

functioneren’ (als hoogste geordend) en ‘Fysiek functioneren’, en psychosociale kenmerken 

zoals ‘Sociale steun’ en ‘Zelfmanagement’. Geen enkel cliëntkenmerk werd als irrelevant 

beoordeeld. Kenmerken waarvan de relevantie als onzeker werd beoordeeld waren onder 

andere kenmerken omtrent het mentaal functioneren, zoals ‘Angst’, ‘Signalen van depressie’ 

en ‘Probleemgedrag’. Concluderend moet volgens verpleegkundigen met zowel biomedische 

als psychosociale cliëntkenmerken rekening worden gehouden bij het voorspellen van 

zorggebruik van cliënten in de wijkverpleging. 

 

Vanwege grote verschillen in de manier waarop data over voorspellers van zorggebruik 

worden geregistreerd, is een aparte vragenlijst nodig om op gestandaardiseerde wijze 

kwalitatief goede gegevens te verzamelen voor case-mix classificatie in Nederland. Hoofdstuk 

4 beschrijft dan ook de Case-Mix vragenlijst (in Engels de Case-Mix Short Form (CM-SF)) die is 

ontwikkeld en getest in samenwerking met wijkverpleegkundigen. Op basis van de 

bevindingen uit onder meer het systematische literatuurstudie en de survey-studie 

(respectievelijk Hoofdstuk 2 en 3) werden de meest gebruikte relevante voorspellers van 

zorggebruik in de wijkverpleging geïdentificeerd. Deze zijn opgenomen in de Case-Mix 

vragenlijst. De content validiteit van de initiële vragenlijst werd getest in focusgroep 

interviews met wijkverpleegkundigen. Na het verwerken van de feedback werd de 

werkbaarheid van de vragenlijst kleinschalig getest in de praktijk bij 22 cliënten om de laatste 

feedback te verzamelen en verwerken. De definitieve versie van de Case-Mix vragenlijst bevat 

elf meerkeuzevragen, waarmee de status van de cliënt kan worden beoordeeld op het gebied 

van de meest gebruikte voorspellers van zorggebruik in de wijkverpleging, verdeeld over vijf 

categorieën: ‘Verwachte verloop’, ‘Functionele status op het gebied van ADL’, 

‘Zelfredzaamheid op het gebied van IADL’, ‘Cognitief functioneren’ en ‘Mantelzorg’. De Case-

Mix vragenlijst werd getest bij vier Nederlandse aanbieders van wijkverpleging. Op basis van 

5.485 ingevulde vragenlijsten werden de antwoordverdelingen bepaald. Hieruit bleek dat alle 
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mogelijke antwoordopties van de vragenlijst werden gebruikt binnen de populatie van 

cliënten in de wijkverpleging, waarvan de meerderheid van de cliënten als volledig of 

gedeeltelijk onafhankelijk werd gescoord. Daarnaast werd de interbeoordelaars-

betrouwbaarheid van de vragenlijst bepaald. Na afloop van de anamnese vulden twee 

beoordelaars los van elkaar de Case-Mix vragenlijst in. Er bleek substantiële tot uitstekende 

overeenstemming te zijn tussen de beoordelaars (zijnde Kappa-waarde ≥ 0,6) voor alle 11 

vragen op basis van de ingevulde Case-Mix vragenlijsten bij 38 cliënten.  

 

In een onderzoek van Universiteit Tilburg en de NZa bleek de Case-Mix vragenlijst een 

veelbelovend instrument te zijn voor het verzamelen van data voor case-mix classificatie in 

de wijkverpleging. Het toevoegen van andere categorieën voorspellers, zoals op het gebied 

van de mentale gezondheidstoestand van een cliënt of het sociale netwerk, zou echter 

kunnen leiden tot betere voorspellingen van zorggebruik in de wijkverpleging. Daarom werd 

een Delphi-studie met twee rondes uitgevoerd met wijkverpleegkundigen en 

zorgverzekeraars (Hoofdstuk 5). Het doel van de studie was om cliëntkenmerken te 

identificeren die de case-mix classificatie in de wijkverpleging kunnen verbeteren. 

Deelnemers beoordeelden de elf cliëntkenmerken uit de Case-Mix vragenlijst en elf 

aanvullende kenmerken – geselecteerd uit de 142 kenmerken die als aanvullend zijn 

benoemd door de deelnemers – op hun relevantie voor het voorspellen van zorggebruik 

middels een 9-punt Likert-schaal. Cliëntkenmerken werden gegroepeerd in zes categorieën, 

waarvan de meeste Case-Mix vragenlijst kenmerken behoorden tot de categorie ‘Dagelijks 

functioneren’. Na de eerste Delphi-ronde en een bijeenkomst met deelnemende experts vond 

een tweede en tevens laatste beoordeling van de kenmerken plaats. In deze tweede Delphi-

ronde deden 16 wijkverpleegkundigen en zes verzekeraars mee. Evenals bij de survey-studie 

(Hoofdstuk 3) werd de relevantie van de cliëntkenmerken bepaald op basis van medianen en 

interkwartielafstanden. Uit de resultaten bleek dat vooral kenmerken uit andere categorieën 

dan ‘Dagelijks functioneren’ als relevant werden beoordeeld, namelijk: ‘Multimorbiditeit' (uit 

de categorie ‘Lichamelijke gezondheidsstatus’), 'Cognitieve vaardigheden voor dagelijkse 

besluitvorming', ‘Psychisch functioneren' en ' Veerkracht' (uit de categorie 'Geestelijke 

gezondheidsstatus en gedrag'), 'Leervermogen' (uit de categorie 'Gezondheids-

vaardigheden'), 'Sociaal netwerk' (uit de categorie 'Sociale omgeving en netwerk') en 

'Verwachte verloop' en 'Verpleegtechnische zorg' (uit de categorie 'Overig'). De relevantie van 

de meeste kenmerken uit de categorie ‘Dagelijks functioneren’ bleef onzeker, met 

uitzondering van de kenmerken ‘Wassen/douchen’ en ‘Voeden’. Concluderend, het opnemen 

van de relevant beoordeelde cliëntkenmerken in case-mix classificatie, met dus een meer 

holistische kijk op cliënten, zal naar verwachting leiden tot hogere voorspellende waarden. 

 

Hoofdstuk 6 beschrijft een Delphi-studie, bestaande uit twee rondes, die was uitgevoerd om 

verpleeg-sensitieve uitkomsten van wijkverpleging te identificeren. Dat zijn uitkomsten die 

relevant zijn voor en bovendien te beïnvloeden zijn door wijkverpleegkundige zorg. Na de 

eerste Delphi-ronde vond de tweede Delphi-ronde plaats in een bijeenkomst met 
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deelnemende experts. Elf wijkverpleegkundigen beoordeelden de verpleeg-sensitiviteit van 

46 uitkomsten op een 9-punts Likert-schaal. De mediaan en disagreement-index werden 

berekend per uitkomst om de relevantie en mate waarin een uitkomst beïnvloedbaar is, te 

bepalen. In totaal werden 26 uitkomsten als verpleeg-sensitief beoordeeld. De uitkomsten 

met de hoogte mediaan scores voor zowel relevantie als beïnvloedbaarheid (n=5) waren 

‘autonomie’, ‘besluitvorming’ (met betrekking tot de zorgverlening), ‘tevredenheid (van de 

cliënt) met wijkverpleging’, ‘kwaliteit van sterven en overlijden’ en ‘therapietrouw’ (van de 

cliënt). Verder was er consensus over de niet-verpleegsensitiviteit (dat wil dus zeggen niet 

relevant en niet beïnvloedbaar) van drie uitkomsten, namelijk ‘multimorbiditeit’, ‘overlijden’ 

en ‘geplande ziekenhuisopname’. De 26 verpleeg-sensitieve uitkomsten kunnen richting 

geven aan verdere ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren in de wijkverpleging. Een eerste 

stap hierbij is om de uitkomsten te operationaliseren en te bepalen welke uitkomsten 

relevant zijn voor specifieke cliëntgroepen in de wijkverpleging. 

 

Tot slot reflecteert Hoofdstuk 7 op de theoretische en methodologische overwegingen van 

dit proefschrift. Als theoretische reflectie is beschreven dat case-mix classificatie een 

dynamisch en lerend model zou moeten zijn dat zich aanpast aan veranderingen, in 

bijvoorbeeld gezondheidszorgbeleid en behoeften aan zorg, om waardevol te zijn voor 

bekostiging van wijkverpleging. Verder is beargumenteerd dat meer standaardisatie van 

gegevensregistratie in de wijkverpleging wenselijk zou zijn. Voor de korte termijn is een 

aparte vragenlijst nodig, zoals de Case-Mix vragenlijst, om gestandaardiseerde, kwalitatief 

goede case-mix data te kunnen verzamelen. Voor de lange termijn is aanpassing van de 

standaard registratiesystemen in de wijkverpleging – of de wijze waarop deze worden 

gebruikt – belangrijk om deze gegevens te kunnen benutten voor case-mix classificatie en de 

registratielast voor wijkverpleegkundigen daarmee zo laag mogelijk te houden. Wat betreft 

de uitkomsten van wijkverpleging is beter inzicht nodig in welke uitkomstindicatoren relevant 

zijn voor specifieke cliëntgroepen. Ook zijn meer middelen (zoals tijd en geld) nodig om de 

kennis over de uitkomsten van wijkverpleging optimaal te benutten. Bij de methodologische 

overwegingen wordt gereflecteerd op de mate van betrokkenheid van stakeholders bij de 

studies van dit proefschrift. Voor complexe onderwerpen zoals de ontwikkeling van een 

nieuwe bekostiging is het informeren en betrekken van stakeholders wenselijk, maar idealiter 

heeft een wetenschappelijk consortium de leiding om het proces inhoudelijk te voeden, 

ondersteunen en managen. Verder mogen ook cliënten – als een van de stakeholders – niet 

vergeten worden, vooral niet als het gaat om onderzoeken naar de uitkomsten van 

wijkverpleging. Een andere methodologische reflectie betreft de waarde van mixed-methods 

onderzoek voor de ontwikkeling van case-mix classificatie. Dit kan namelijk resulteren in een 

case-mix classificatie die klinisch relevant is en daarnaast ook bruikbare inzichten voor de 

praktijk kan opleveren. Verder is stilgestaan bij het belang van Delphi-studies als geschikte 

methode om stakeholders te betrekken bij studies binnen participatief actie-onderzoek. Tot 

slot eindigt het hoofdstuk met een aantal aanbevelingen voor beleid, praktijk en onderzoek.




