Bijlage 63
Items die ten minste moeten worden geëvalueerd
Factultatief

Verplicht

1. IADL
X

Ondernemen van enkelvoudige taken (d210)
Eenvoudige, complexe en gecoördineerde acties uitvoeren die te maken hebben met mentale en fysieke
componenten van een enkelvoudige taak, zoals het beginnen met een taak, het organiseren van tijd, ruimte en
materiaal voor een taak, een taak met een bepaalde snelheid uitvoeren, en het uitvoeren, afronden en volhouden
van taak.
Inclusion: ondernemen van eenvoudige enkelvoudige taak; ondernemen van complexe enkelvoudige taak;
zelfstandig ondernemen van enkelvoudige taak; in groepsverband ondernemen van enkelvoudige taak.
Exclusion: ontwikkelen van vaardigheden (d155); oplossen van problemen (d175); besluiten nemen (d177);
ondernemen van meervoudige taken (d220).

X

Uitvoeren van dagelijkse routinehandelingen (d230)
Eenvoudige of complexe acties uitvoeren, die nodig zijn om dagelijkse routinehandelingen of verplichtingen te
plannen, uit te voeren en te voltooien, zoals het reserveren van tijd en het plannen van de afzonderlijke
activiteiten gedurende de dag.
Inclusion: regelen van dagelijkse routinehandelingen; voltooien van dagelijkse routinehandelingen; indelen
van eigen activiteitenniveau.
Exclusion: ondernemen van meervoudige taken (d220).
-

Indelen van eigen activiteitenniveau (d2303)
Acties zodanig uitvoeren en zich zodanig gedragen dat iedere dag de energie en de tijd wordt verkregen
die nodig zijn voor routinehandelingen of verplichtingen.

X

-

Uitvoeren van dagelijkse routineactiviteiten, anders gespecifieerd (d2308)

X

-

Uitvoeren van dagelijkse routineactiviteiten, niet gespecifieerd (d2309)

X

Communiceren – begrijpen, anders gespecifieerd en niet gespecifieerd (d329)

X

Communiceren – zich uiten, anders gespecifieerd en niet gespecifieerd (d349)

X

Gebruiken van communicatieappartatuur en –technieken (d360)

X

Gebruiken van apparatuur, technieken en andere technische middelen om te communiceren, zoals met een
vriend telefoneren.
Inclusion: gebruiken van telecommunicatieapparatuur; typen; gebruiken van communicatietechnieken.
X

Zich verplaatsen (d455)
Zichzelf van de ene naar de andere plaats brengen op een andere wijze dan door lopen, zoals bij het over een
rots klimmen of door de straat rennen, huppelen, hinkelen, springen, of om obstakels rennen.
Inclusion: kruipen; klimmen; rennen; springen; zwemmen.
Exclusion: uitvoeren van transfers (d420); lopen (d450); zich verplaatsen tussen verschillende locaties (d460).

X

Zich verplaatsen buiten eigen huis en andere gebouwen (d4602)
Lopen en zich verplaatsen vlakbij en ver weg van het eigen huis en andere gebouwen, zonder openbaar of privé
transportmiddel, zoals bij het lopen van korte of lange afstanden in de stad of het dorp.
Inclusion: lopen of zich verplaatsen in straten in buurt, stad, dorp of grote plaats; zich verplaatsen van stad
naar stad en afleggen van grotere afstanden, zonder transportmiddel.

X

Gebruiken van vervoermiddel (d470)
Middelen van transport gebruiken om zich als passagier te laten vervoeren, zoals bij het zich laten vervoeren
met een auto of een bus, een riksja, pendelbusje, in door dieren voortgetrokken voertuigen, met een privé of
openbare taxi, met een bus, trein, tram, ondergrondse, met een boot of vliegtuig.
Inclusion: gebruiken van door menskracht voortbewogen vervoermiddel; gebruiken van privé gemotoriseerd
vervoermiddel, gebruiken van gemotoriseerd openbaar vervoer.
Exclusion: zich voortbewegen met hulpmiddelen (d465); besturen (d475.)
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X

Zorgdragen voor eigen gezondheid (d570)
Zich verzekeren van fysiek comfort, gezondheid en fysiek en mentaal welbevinden, zoals door het volhouden
van een uitgebalanceerd dieet, in voldoende mate fysieke activiteiten verrichten, het lichaam warm of koel
houden, het vermijden van schade aan de gezondheid, veilig seks bedrijven, inclusief condoomgebruik, zich
laten inenten en zich regelmatig fysiek laten onderzoeken.
Inclusion: zich verzekeren vanfysiek comfort; zorgdragen voor dieet en fitheid; behouden van eigen gezondheid

X

-

Zorgdragen voor dieet en fitheid (d5701)
Voor zichzelf zorgen door het bewust selecteren en consumeren van voedzaam voedsel en het behouden
van lichamelijke fitheid

-

Zorgdragen voor eigen gezondheid, anders gespecifieerd; medicatie en voeding (d5708)

X

-

Boodschappen doen (d6200)
Tegen betaling verkrijgen van goederen en diensten die nodig zijn voor het dagelijks leven (inclusief
instrueren en toezicht houden op een ander die de boodschappen doet), zoals selecteren van voedsel,
dranken, schoonmaakmateriaal, huishoudelijke artikelen of kleding in een winkel of op de markt;
vergelijken van kwaliteit en prijs, onderhandelen en betalen voor de geselecteerde goederen of diensten,
en vervoeren van de goederen.

X

-

Bereiden van eenvoudige maaltijden (d6300)
Koken en opdienen van maaltijden met een klein aantal ingrediënten die makkelijk zijn te bereiden en op
te dienen, zoals snacks of een kleine maaltijd, en voedsel snijden en roeren, koken en verhitten, zoals rijst
of aardappelen.

X

X

Huishouden doen (d640)
Het huishouden verzorgen door het schoonmaken van het huis, wassen van de kleding, gebruiken van
huishoudelijke apparatuur, opbergen van voedsel en verwijderen van vuilnis, zoals door vegen, dweilen, soppen
van werkbladen, muren en andere oppervlakken; verzamelen en weggooien van huishoudelijk afval; kamers,
kasten en ladekasten schoonmaken; verzamelen, wassen, drogen, opvouwen en strijken van kleding; poetsen
van schoeisel, gebruikmaken van bezem, borstel en stofzuiger, gebruiken van wasmachine, wasdroger en
strijkbout.
Inclusion: wassen en drogen van kleding; schoonmaken van kookruimte en kookgerei; schoonmaken van
woonruimte; gebruiken van huishoudelijke apparatuur; opbergen van dagelijkse benodigdheden; verwijderen
van afval.
Exlusion: verwerven van woonruimte (d610); verwerven van goederen en diensten (d620); bereiden van
maaltijden (d630); verzorgen van wat bij huishouden behoort (d650); assisteren van andere personen (d660.)
-

Wassen en drogen en kleding (d6400)
Handmatig wassen en te drogen hangen van kleding.

X

-

Schoonmaken van kookruimte en kookgerei (d6401)
Schoonmaken na het koken, zoals door het afwassen van borden, pannen, potten en kookgerei, en het
schoonmaken van de tafel en vloer rond de kook- en eetruimte.

X

-

Schoonmaken van woonruimte (d6402)
De woonruimte schoonmaken, zoals door opruimen en door afstoffen, vloeren vegen, zwabberen, dweilen,
ramen en muren schoonmaken, de badkamer en het toilet schoonmaken, het meubilair schoonmaken.

X

-

Bedienen van huishoudelijke apparatuur (d6403)
Alle vormen van huishoudelijke apparatuur gebruiken, zoals een wasmachine, wasdroger, strijkbout,
stofzuiger en vaatwasser.

X

-

Verwijderen van afval (d6405)
Huishoudelijk afval verwijderen zoals door het verzamelen van de vuilnis en rommel die rond huis ligt,
het afval voor verwijdering gereed maken; toepassingen gebruiken voor het verwijderen van afval; afval
verbranden.

X

X

Basale financiële transacties (d860)
Activiteiten uitvoeren in het kader van eenvoudige financiële transacties, zoals geld gebruiken om voedsel te
kopen of ruilhandel bedrijven, ruilen van goederen en diensten; of sparen.
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X

Recreatie en vrije tijd (d920)
Meedoen aan alle vormen van spel, activiteiten in het kader van recreatie of vrijetijdsbesteding, zoals informele
of georganiseerde spelen en sport, fitness programma's, ontspanning, amusement of vertier, bezoeken van
kunstgaleries, musea, bioscoop of theater; handenarbeid en hobby's, voor eigen plezier lezen,
muziekinstrumenten bespelen; rondreizen, toeristische uitstapjes maken, en uit hobby reizen.
Inclusion: spel; sport; kunst en cultuur; handenarbeid; hobby's; sociale activiteiten.
Exclusion: rijden op dieren als vervoermiddel (d480); betaald werk (d850); onbetaald werk (d855); religie en
spiritualiteit (d930); politiek en burgerschap (d950)
2. ADL

X

Uitvoeren van transfers (d420)
Zich verplaatsen van het ene naar het andere oppervlak, zonder de lichaamshouding te veranderen, zoals bij het
glijden over een bank of bij het zich verplaatsen van een bed naar een stoel.
Inclusion: uitvoeren van transfers in zit; uitvoeren van transfers in lig.
Exclusion: veranderen van basale lichaamshouding (d410); zich verplaatsen (d455).
-

Uitvoeren van transfers in zit (d4200)
Zich in zit van het ene oppervlak naar het andere verplaatsen, op hetzelfde of op een ander niveau, zoals
bij het van een stoel naar een bed gaan.
Inclusion: zich verplaatsen van stoel naar ander zitoppervlak, zoals toiletbril; zich verplaatsen vanuit
rolstoel naar autostoel.
Exclusion: veranderen van basale lichaamshouding (d410)

X

-

Uitvoeren van transfers in lig (d4201)
Zich in lig van de ene plaats naar de andere verplaatsen, op hetzelfde of op een ander niveau, zoals van het
ene naar het andere bed gaan.
Exclusion: veranderen van basale lichaamshouding (d410)

X

-

Zich binnenshuis verplaatsen (d4600)
In het eigen huis lopen en zich verplaatsen, binnen één kamer, tussen kamers, en in hele huis of verblijf.
Inclusion: zich binnenshuis verplaatsen van de ene naar andere verdieping; zich verplaatsen op het
balkon; zich verplaatsen op de binnenplaats; zich verplaatsen op het terras; zich verplaatsen in de tuin.

X

X

Zich wassen (d510)
Wassen en afdrogen van het gehele lichaam, of lichaamsdelen, met gebruik van water en geschikte was- en
droogmaterialen of methoden, zoals baden, douchen, wassen van handen en voeten, gezicht en haar, en met een
handdoek drogen.
Inclusion: wassen van lichaamsdelen; wassen van gehele lichaam; zich afdrogen.
Exclusion: verzorgen van lichaamsdelen (d520); zorgdragen voor toiletgang (d530)

X

Zorgdragen voor toiletgang (d530
Plannen en zich ontdoen van menselijke afvalstoffen (menstruatiebloed, urine en feces) en zich daarna reinigen.
Inclusion: zorgdragen voor urineren; zorgdragen voor defecatie; zorgdragen voor menstruatie.
Exclusion: zich wassen (d510); verzorgen van lichaamsdelen (d520).
-

Zorgdragen voor urineren (d5300)
Coördineren en verzorgen van het urineren, zoals door het aangeven van de noodzaak, het in de juiste
positie komen, een geschikte plaats vinden en bereiken, het manipuleren van de kleding voor en na het
urineren, en het zich schoonmaken.

X

-

Zorgdragen voor defecatie (d5301)
Coördineren en verzorgen van de defecatie, zoals door het aangeven van de noodzaak, het in de juiste
positie komen, een geschikte plaats vinden en bereiken, het manipuleren van de kleding voor en na de
defecatie, en zich schoonmaken.

X

-

Zorgdragen voor menstruatie (d5302)
Coördineren, plannen en verzorgen van de menstruatie, zoals door anticipatie op de menstruatie en het
gebruik van maandverband en tampons.

X
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X

Zich kleden (d540)
Gecoördineerde acties en taken uitvoeren voor het in de juiste volgorde aan- en uittrekken van kleding en
schoeisel, zich kleden in overeenstemming met de sociale setting en klimatologische omstandigheden, zoals het
aantrekken, rechttrekken en uittrekken van een shirt, korte broek, blouse, broek, ondergoed, sari, kimono,
maillot/panty, hoed, handschoenen, jas, schoenen, laarzen, sandalen, slippers.
Inclusion: aantrekken van kleding; uittrekken van kleding, aantrekken van voetbedekking; uittrekken van
voetbedekking; kiezen van juiste kleding;
-

Aantrekken van kleding (d5400)
Op gecoördineerde wijze kleding aantrekken over verschillende lichaamsdelen, zoals kleding over het
hoofd trekken, over de armen en schouders, over het onderste en het bovenste deel van het lichaam;
handschoenen aantrekken, hoofddeksels opzetten.

X

-

Uittrekken van kleding (d5401)
Op gecoördineerde wijze uittrekken van kleding over verschillende lichaamsdelen, zoals kleding over het
hoofd uittrekken, van de armen en schouders, van het onderste en het bovenste deel van het lichaam;
handschoenen uittrekken, hoofddeksels afzetten.

X

-

Aantrekken van voetbedekking (d5402)
Op gecoördineerde wijze aantrekken van sokken, kousen en schoeisel.

X

-

Uittrekken van voetbedekking (d5403)
Op gecoördineerde wijze uittrekken van sokken, kousen en schoeisel.

X

X

Eten (d550)
Op gecoördineerde wijze eten van geserveerd voedsel, naar de mond brengen en op een volgens de cultuur
acceptabele wijze consumeren, voedsel in stukken snijden of breken, flessen en blikken openen, eetgerei
gebruiken, maaltijden nuttigen, vasten of dineren.
Exclusion: drinken (d560)

X

Drinken (d560)
Het drinken vastpakken, naar de mond brengen, nuttigen op een volgens de cultuur acceptabele wijze, mengen,
roeren en uitschenken van vloeistoffen om te drinken, flessen en blikken openen, drinken via een rietje of
drinken van stromend water zoals ui de kraan of de bron; aan de borst drinken.
Exclusion: eten (d550)
3. Functies van het organisme

X

Bewustzijn (b110)
Algemene mentale functies gerelateerd aan de mate van bewustzijn en alertheid inclusief de helderheid en de
continuïteit van het wakker zijn.
Inclusion: mate van bewustzijn, continuïteit van bewustzijn, en kwaliteit van bewustzijn; stoornissen zoals bij
verlies van bewustzijn, coma, vegetatieve toestand, fugues, trance, bezetenheid, veranderd bewustzijn
optredend bij drugsgebruik, delirium, stupor.
Exclusion: oriëntatie (b114); energie en driften (b130); slaap (b134)

X

Oriëntatie (b114)
Algemene mentale functies gerelateerd aan het weten en inschatten van de relatie die men heeft met zichzelf,
met andere personen, met tijd en met de omgeving.
Inclusion: oriëntatie in tijd, oriëntatie in plaats, en oriëntatie in persoon (eigen persoon en andere personen);
stoornissen zoals desoriëntatie in tijd, plaats en persoon.
Exclusion: bewustzijn(b110); aandacht 'b140); geheugen (b144); lichaamsbeeld (b1801).

X

Geheugen (b144)
Specifieke mentale functies gerelateerd aan het opslaan en bewaren van informatie en het terugvinden van
informatie als dat nodig is.
Inclusion: korte termijn geheugen, lange termijn geheugen, en oproepen van informatie uit geheugen; functies
gebruikt bij recalling en leren; stoornissen zoals bij nominale, selectieve en dissociatieve amnesie.
Exclusion: bewustzijn (b110); oriëntatie (b114); intellectuele functies (b117); aandacht (b140); perceptie
(b156); denken (b160); hogere cognitieve functies (164); mentale functies gerelateerd aan taal (b167); mentale
functies gerelateerd aan rekenen (b172).
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X

Defecatie (b525)
Functies gerelateerd aan de uitscheiding van afvalproducten en onverteerd voedsel in de vorm van feces en
verwante functies
Inclusion: uitscheiding van feces, fecale consistentie, defecatiefrrequentie, fecale continentie, flatulentie;
stoornissen zoals bij constipatie, diarree, waterige ontlasting en insufficiëntie van de anale sfincter of
incontinentie.
Exclusion: vertering (b515); assimilatie (b520); gewaarwordingen verband houdend met spijsverteringsstelsel
(b535).

X

Functies gerelateerd aan urinelozing (b620)
Functies gekoppeld aan de lozing van urine uit de blaas.
Inclusion: urinelozing, frequentie van urinelozing, urinecontinentie; stoornissen zoals bij stressincontinentie,
urge-incontinentie, reflexincontinentie, overflowincontinentie, continue incontinentie, nadruppelen,
automatische blaas, polyurie, urineretentie en urinedrang.
Exclusion: productie en opslag van urine (b610); gewaarwordingen gepaard gaande met urinelozing (b630).
4. Heropvoeding
Basaal leren, anders gespecifieerd en niet gespecifieerd (d159)

X

Leren toepassen van kennis, niet gespecifieerd (d199)

X

5. Functioneren van de persoon in zijn sociale omgeving
X

Basale tussenmenselijke interacties (d710)
Met personen in interactie komen in overeenstemming met de context en cultuur, met de juiste mate van
respect en achting, of beantwoorden van de gevoelens van anderen.
Inclusion: respect en warmte in relaties; waardering in relaties; tolerantie in relaties; kritiek in relaties;
sociale cues in relaties; fysiek contract in relaties.
-

Sociale cues in relaties (d7104)
Tekens en signalen geven en beantwoorden in sociale interacties, in overeenstemming met de context en
de cultuur.

X

-

Fysiek contact in relaties (d7105)
Lichamelijk contact maken met anderen en beantwoorden, in overeenstemming met de context en de
cultuur.

X
X

-

Hanteren van basale tussenmenselijke interacties, niet gespecifieerd (d7109)

X

-

Zich gedragen volgens sociale regels in gezelschap (d7203)
Zich onafhankelijk gedragen in sociale interacties en zich in interacties met anderen houden aan de sociale
conventies die gelden voor de eigen rol, positie of andere sociale status.

X

X

Informele sociale relaties (d750)
Omgaan met anderen, zoals toevallige relaties aangaan en onderhouden met personen in dezelfde gemeenschap
of dezelfde woonplaats, of met medewerkers, studenten, sport/spelkameraden of personen met dezelfde
achtergrond of hetzelfde beroep.
Inclusion: informele relaties met vrienden; informele relaties met buren; informele relaties met kennissen;
informele relaties met medebewoners; informele relaties met personen met gemeenschappelijk kenmerk.
-

Omgaan met medebewoners (d7503)
Informele relaties aangaan en onderhouden, zonder bepaald doel, met personen in hetzelfde huis of in
hetzelfde privé of openbaar gebouw.

X

X

Familierelaties (d760)
Aangaan en onderhouden van relaties met verwanten, zoals met naaste familieleden, verre familie, pleeg- en
adoptie familie en stief-relaties, verdere relaties zoals achterneven, of voogden.
Inclusion: ouder-kind relaties; kind-ouder relaties; broer-zus relaties, familierelaties in bredere kring.
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X

Intieme relaties (d770)
Een nauwe of romantische relatie aangaan en onderhouden, zoals tussen man en vrouw, geliefden of seksuele
partners.
Inclusion: romantische relaties; samenlevingsrelaties; seksuele relaties
-

Samenlevingsrelaties (d7701)
Een intieme wettige relatie aangaan en onderhouden, zoals in een wettig huwelijk, inclusief een wettig
getrouwde echtgenoot worden en zijn, of een vaste partner

X

6. Functioneren van de persoon in zijn ruime omgeving
X

Maatschappelijke leven (d910)
Meedoen aan alle aspecten van het sociaal-maatschappelijk leven, zoals liefdadigheidsinstellingen;
dienstverlenende instellingen, of professionele sociale organisaties.
Inclusion: informele organisaties; formele organisaties; ceremonies
Exclusion: onbetaald werd (d855); recreëren en vrijetijdsbesteding (d920); religie en spiritualiteit (d930);
politiek leven en burgerschap (d950).

X

Religie en spiritualiteit (d930)
Meedoen aan religieuze en spirituele activiteiten, in organisaties en via praktische oefeningen in het kader van
zelfontplooiing, het zoeken naar zingeving, religieuze of spirituele waarden en het aangaan van een verbintenis
met een goddelijke macht, zoals door het bijwonen van bijeenkomsten in een kerk, tempel, moskee of
synagoge, door het met een religieus doel bidden of zingen, en door spirituele meditatie.
Inclusion: georganiseerde religie; spiritualiteit.

X

Mensenrechten (d940)
Het hebben van alle nationaal en internationaal erkende rechten van de mens op grond van het menszijn als
zodanig, bijvoorbeeld de rechten van de mens zoals erkend door de United Nations Universal Declaration of
Human Rights (1948) en de United Nations Standard Rules for the Equalization of Opportunities for Persons
with Disabilites (1993); recht op zelfbepaling of autonomie hebben; recht op eigen lotsbeschikking hebben.
Exclusion: politiek en burgerschap (d950).

X

Politiek en burgerschap (d950)
Het leven als burger, in maatschappelijke, politieke en bestuurlijke zin, de wettelijke status als burger hebben,
en het hebben van de rechten, bescherming, privileges en plichten die samenhangen met de status als burger,
zoals het hebben van stemrecht en verkiezingsplicht, het recht om een politieke organisatie te vormen; het
hebben van rechten en vrijheden die samenhangen met burgerschap (zoals het recht op vrijheid van
meningsuiting, het recht op lidmaatschap van een organisatie, vrijheid van godsdienst, recht op bescherming
tegen onredelijke fouillering en marteling, recht op een advocaat, op rechtspraak en andere wettelijke rechten,
en bescherming tegen discriminatie); een wettelijke status als burger hebben.
Exclusion: mensenrechten (d940).
7. Externe factoren

X

Naaste familie (e310)
Mensen verbonden door geboorte, huwelijk of andere relaties die in de cultuur als naaste familie worden
erkend, zoals echtgenoten, partners, ouders, broers en zusters, kinderen, pleegouders, adoptieouders en
grootouders.
Exclusion: verre familie (e315), persoonlijke verzorgers en assistenten (e340).

X

Verre familie (e315)
Mensen verbonden door familiebanden, huwelijk of andere relaties die in de cultuur als verre familie worden
erkend, zoals tantes, ooms, neven en nichten.
Exclusion: naaste (e310)

X

Vrienden (e320)
Mensen met een nauwe relatie gekenmerkt door vertrouwen en wederzijdse ondersteuning.
X

Ondersteuning en relaties, anders gespecificeerd (e398) (e398)
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X

Persoonlijke attitudes van naaste familieleden (e410)
Algemene of speciale meningen en opvattingen van naaste familieleden over de persoon of over andere zaken
(zoals sociale, politieke en economische onderwerpen) die persoonlijk gedrag en handelingen beïnvloeden.

X

Persoonlijke attitudes van verre familieleden (e415)
Algemene of speciale meningen en opvattingen van verre familieleden over de persoon of over andere zaken
(zoals sociale, politieke en economische onderwerpen) die persoonlijk gedrag en handelingen beïnvloeden.

X

Persoonlijke attitudes van vrienden (e420)
Algemene of speciale meningen en opvattingen van vrienden over de persoon of over andere zaken (zoals
sociale, politieke en economische onderwerpen) die persoonlijk gedrag en handelingen beïnvloeden.

X

Producten en technologie voor persoonlijk gebruik dagelijks leven (e115)
Apparatuur, producten en technologie door mensen gebruikt bij dagelijkse activiteiten, inclusief degene die zijn
aangepast of speciaal ontworpen, aangebracht in, bevestigd aan of geplaatst nabij de persoon die ze gebruikt.
Inclusion: algemene en ondersteunende producten en technologie voor persoonlijk gebruik.

X

Technische aspecten van private gebouwen (e155)
Producten en technologie die iemands door de mens gecreëerde omgeving binnenshuis en buitenshuis vormen
voor zover die geplant, ontworpen en gemaakt is voor privé gebruik, inclusief aangepast of speciaal ontworpen.
Inclusion: technische aspecten van toegankelijkheid, doorgankelijkheid en bruikbaarheid, bewegwijzering.
-

Technische aspecten van private gebouwen, anders gespecifieerd (e1558)

Persoonlijke verzorgers en assistenten (e340)

X

Mensen die diensten aan anderen verlenen ter ondersteuning van hun activiteiten van het dagelijks leven en het
uitvoeren van activiteiten in werk, onderwijs of een andere leefsituatie, geleverd ofwel via publieke of private
fondsen ofwel als vrijwilliger zoals hulpverleners voor huishoudelijk werk, persoonlijke assistenten,
vervoersassistenten, betaalde hulp, kinderverzorgsters en andere mensen die thuiszorg verlenen.
Exclusion: naaste familie (e310); verre familie (e315); vrienden (e320); welzijnsvoorzieningen (e5750);
hulpverleners in de gezondheidszorg (e355).

X

Hulpverleners in de gezondheidszorg (e355)

X

Alle dienstverleners die werken in het gezondheidszorgsysteem zoals dokters, verpleegkundigen,
fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, audiologen, prothesemakers, medisch instrumentmakers,
bandagisten of medisch maatschappelijk werkers.
Exclusion: andere dienstverleners (e360)
Persoonlijke attitudes van persoonlijke verzorgers en assistenten (e440)

X

Algemene of speciale meningen en opvattingen van verzorgers en assistenten over de persoon of over andere
zaken (zoals sociale, politieke en economische zaken) die persoonlijk gedrag en handelingen beïnvloeden.
X

Persoonlijke attitudes van hulpverleners in de gezondheidszorg (e450)
Algemene of speciale meningen en opvattingen van hulpverleners in de gezondheidszorg over de persoon of
over andere zaken (zoals sociale, politieke en economische zaken) die persoonlijk gedrag en handelingen
beïnvloeden.
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Bijlage 63 (vervolg 7)
X

Voorzieningen, systemen en beleid mbt welzijn (e575)
Voorzieningen, systemen en beleid gericht op het bieden van hulp aan hen die ondersteuning nodig hebben bij
activiteiten als het doen van boodschappen en activiteiten gerelateerd huishouden, vervoer, zelfzorg en het
zorgen voor anderen, om op die manier vollediger in de maatschappij te kunnen participeren.
Exclusion: voorzieningen, systemen en beleid met betrekking tot sociale zekerheid (e570); persoonlijke
verzorgers en assistenten (e340); voorzieningen, systemen en beleid met betrekking tot gezondheidszorg (e580).
-

Welzijnsvoorzieningen (e5750)
Voorzieningen en programma's voor het bieden van sociale steun aan mensen die vanwege leeftijd,
armoede, werkloosheid, gezondheidstoestand of problemen in het functioneren, overheidssteun nodig
hebben op het gebied van boodschappen doen en activiteiten gerelateerd aan huishouden, vervoer,
zelfzorg en zorg voor anderen, om op die manier vollediger in de maatschappij te kunnen participeren.
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X

