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Mentaal Duur
Belastbaarheids
Onderzoek ( MDBO)
Objectiveren van de effecten van langdurige
mentale inspanning op cognitieve prestaties

Wat is het doel van het MDBO?
Het MDBO brengt in kaart wat het
effect van langdurige mentale of
cognitieve inspanning is op de
arbeidsprestaties. Het onderzoek
signaleert wanneer vermoeidheid en
pijn toenemen en concentratieverlies
optreedt. Op basis hiervan worden
randvoorwaarden geformuleerd
ten aanzien van het meest optimale
takenpakket, het werktempo en de
werkplek, opdat een werknemer zo
optimaal mogelijk kan functioneren.

 Voor wie is het MDBO bestemd?
Het onderzoek is bestemd voor mensen met
chronische pijn- en vermoeidheidsklachten
ten gevolge van bijvoorbeeld whiplash,
(mild) hersenletsel zoals CVA of NAH,
CVS, burn-out, PICS, of andere mentaalenergetische problemen als reactie op een
medische aandoening.

Wat houdt het MDBO in?
Tijdens het MDBO worden aandacht,
concentratie en geheugen in samenhang
met subjectieve klachten als pijn en
vermoeidheid onderzocht, waardoor als het
ware een werkdag van zo’n zes uur wordt
nagebootst. Door de gegevens van twee
verschillende meetmomenten (bij aanvang
en aan het einde van het onderzoek) met
elkaar te vergelijken, wordt een goede

indruk verkregen van veranderingen in
(cognitieve) prestaties en mentale belastbaarheid. De resultaten van het onderzoek
worden vergeleken met de resultaten van
een normgroep van gezonde personen.
Alle tests zijn wetenschappelijk onderzocht
op validiteit en betrouwbaarheid.

Wie voert het onderzoek uit?
Het onderzoek wordt uitgevoerd door
dr. Marjet Blokhorst, GZ-psycholoog.
Marjet Blokhorst heeft neuro- en revalidatiepsychologie gestudeerd aan de Radboud
Universiteit en zij is in 2005 gepromoveerd
op aandachtstoornissen bij Whiplash
Associated Disorders aan de Universiteit
Twente. In het uitvoeren van MDBO
onderzoeken heeft zij inmiddels jarenlange
ervaring. Dankzij haar deskundigheid kan
zij gedurende het onderzoek flexibel
inspelen op onverwachtse wendingen en zo
nodig het onderzoek uitbreiden, ten einde
een volledig beeld te krijgen op grond
waarvan de onderzoeksvraag op een valide
en betrouwbare wetenschappelijke wijze
kan worden beantwoord.

Rapportage
Op basis van de resultaten wordt binnen
4 weken een rapportage opgesteld. De
inhoud van het rapport wordt met de client
besproken en verstuurd naar de verwijzend
arts met inachtneming van de ethische
codes van het Nederlands Instituut voor
Psychologen (NIP).

