
  

Bijlage 3: STEEKKAART Bel-Profielschaal 
 

De zorgbehoefte wordt veroorzaakt door het NIET DOEN (ongeacht de reden): 
score omschrijving item 

0 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
3 

Geen zorgbehoefte: de gebruiker staat zelfstandig in voor … 
 
Enige zorgbehoefte: de gebruiker staat zelfstandig in voor … met 
uitzondering van bepaalde deelaspecten of met tijd en moeite 
 
Meer zorgbehoefte: de gebruiker staat niet zelfstandig in voor … 
maar voert wel bepaalde deelaspecten uit of heeft gedeeltelijk 
hulp nodig van personen of hulpmiddelen 
 
Veel zorgbehoefte: de gebruiker staat niet in voor … en is 
volledig afhankelijk van hulp van personen of hulpmiddelen 
 

- onderhoud (A) 
- was (A) 
- strijk (A) 
- boodschappen (A) 
- maaltijden bereiden (A) 
- organisatie huishoudelijk 

werk (A) 
 
- sociaal verlies (C) 
- administratie (C) 
- financiële verplichtingen 

(C) 
- hygiënische verzorging 

kinderen (C) 
- opvang kinderen (C) 

 
De zorgbehoefte wordt veroorzaakt door het FYSISCH NIET KUNNEN: 

score omschrijving item 
0 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
3 

Geen zorgbehoefte: de gebruiker kan zelfstandig instaan voor … 
 
Enige zorgbehoefte: de gebruiker kan zelfstandig instaan voor … 
met uitzondering van bepaalde deelaspecten of met tijd en moeite 
 
Meer zorgbehoefte: de gebruiker kan niet zelfstandig instaan 
voor … maar voert wel bepaalde deelaspecten uit of heeft 
gedeeltelijk hulp nodig van personen of hulpmiddelen 
 
Veel zorgbehoefte: de gebruiker kan niet instaan voor … en is 
volledig afhankelijk van hulp van personen of hulpmiddelen 
 

- wassen (B) 
- kleden (B) 
- verplaatsen (B)  
- toiletbezoek (B) 
- eten (B) 

 
De zorgbehoefte wordt veroorzaakt door het FYSISCH NIET KUNNEN: 

score omschrijving item 
0 
 
1 
 
2 
 
3 

komt niet voor 
 
komt nu en dan voor 
 
komt meestal voor 
 
komt voortdurend voor 
 

- incontinentie (B) 

 
De zorgbehoefte wordt veroorzaakt door het ZICH NIET BEWUST ZIJN VAN OF HET NIET WILLEN DOEN OF LATEN 

DOEN: 
score omschrijving item 

0 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 

Geen zorgbehoefte: de gebruiker staat zelfstandig in voor … 
 
Enige zorgbehoefte: de gebruiker staat zelfstandig in voor … met 
uitzondering van bepaalde deelaspecten  
 
Meer zorgbehoefte: de gebruiker staat niet zelfstandig in voor … 
maar voert wel bepaalde deelaspecten uit of heeft gedeeltelijk 
hulp nodig van personen  
 
Veel zorgbehoefte: de gebruiker staat niet in voor … en is 
volledig afhankelijk van hulp van personen  
 

- trouw aan therapie en 
gezondheidsregels (C) 

- veiligheid in en om het 
huis (C) 

 
De zorgbehoefte wordt veroorzaakt door het PSYCHISCH DISFUNCTIONEREN: 

score omschrijving item 
0 
 
1 
 
2 
 
3 

komt niet voor 
 
komt nu en dan voor 
 
komt meestal voor 
 
komt voortdurend voor 
 

- desoriëntatie in tijd (D) 
- desoriëntatie in ruimte 

(D) 
- desoriëntatie in personen 

(D) 
- niet doelgericht gedrag 

(D) 
- storend gedrag (D) 
- initiatiefloos gedrag (D) 
- neerslachtige stemming 

(D) 
- angstige stemming (D) 
 

 



  

DEFINITIES 
 
ONDERHOUD: onderhoud van de woning in al zijn aspecten gaande van opruimen tot taken waarbij uithouding en kracht 
vereist zijn 
 
WAS: gaande van verzamelen en sorteren van de was tot en met het drogen en of afnemen van de wasdraad. 
 
STRIJK: gaande van opplooien tot en met opbergen in de kast 
 
BOODSCHAPPEN: gaande van opmaken van de boodschappenlijst tot en met het wegbergen van de aangekochte producten 
 
MAALTIJDEN BEREIDEN: gaande van het opstellen van het menu tot en met het op tafel zetten van de bereide 
maaltijd 
 
ORGANISATIE HUISHOUDELIJK WERK: managen van een huishouden, gaande van de planning van al het huishoudelijk werk 
dat regelmatig of sporadisch moet gebeuren tot en met de controle op de uitvoering ervan 
 
WASSEN: de eigen lichaamshygiëne verzorgen 
 
KLEDEN: zichzelf kunnen aan- en uitkleden 
 
VERPLAATSEN: zichzelf kunnen verplaatsen, binnen- of buitenshuis 
 
TOILETBEZOEK: zich naar het toilet begeven en een gepast gebruik maken van het toilet 
 
INCONTINENTIE: het niet voelen van de aandrang tot, het niet kunnen controleren van de lozing van urine of 
faeces 
 
ETEN: de eigen voedselinname, gaande van het zelf gebruiken van het bestek tot en met het brengen van het 
voedsel in de mond 
 
SOCIAAL VERLIES: het opvangen, verwerken van de sociale gevolgen van verlies m.b.t. vertrouwde personen, 
vertrouwde omgeving, werk, status, fysische of geestelijke gezondheid,… 
 
TROUW AAN THERAPIE EN GEZONDHEIDSREGELS: het zicht hebben op en het (laten) nakomen, (laten) opvolgen van 
"gezond verstand"-regels of voorgeschreven regels m.b.t. medicatiegebruik, therapie, revalidatie, leefregels, 
diëten, voorkomen van complicaties 
 
VEILIGHEID IN EN OM HET HUIS: het zicht hebben op en (laten) wegwerken van veiligheidsrisico's in en om het huis 
 
ADMINISTRATIE: gaande van het opvolgen van de briefwisseling, het schrijven van brieven, het invullen van 
formulieren tot de contacten met allerlei instanties 
 
FINANCIELE VERRICHTINGEN: het uitvoeren van betalingen en financiële opdrachten 
 
HYGIENISCHE VERZORGING KINDEREN: naargelang de leeftijd van de kinderen : gaande van wassen, verschonen, 
aankleden en eten geven tot het begeleiden van en toezien op de hygiënische verzorging  
 
OPVANG KINDEREN: naargelang de leeftijd van de kinderen: gaande van het letten op de kinderen tot het begeleiden 
van en toezien op de tijdsbesteding van de kinderen 
 
DESORIENTATIE IN TIJD: de mate waarin de gebruiker geen juist inzicht (meer) heeft in de tijd. Inzicht in de 
tijd omvat het juist aanduiden van de tijd wanneer er om gevraagd wordt en het tijdsbegrip op een gepaste wijze 
hanteren (uur, voormiddag, namiddag, dag, nacht, week, maand, jaar) 
 
DESORIENTATIE IN RUIMTE: de mate waarin de gebruiker binnen- of buitenshuis de weg niet (meer) vindt. 
Vb: het toilet niet vinden, verloren lopen, zich in een ander huis wanen, ronddolen,… 
 
DESORIENTATIE IN PERSONEN: de mate waarin de gebruiker personen niet (meer) herkent of niet (meer) met hun 
juiste naam verbindt. Vb: dochter voor eigen moeder aanzien, kleinkinderen voor eigen kinderen aanzien, 
verpleging met verkeerde naam aanspreken, … 
 
NIET DOELGERICHT GEDRAG: de mate waarin de gebruiker gedrag vertoont dat niet zinvol is, niet aan een doel 
beantwoordt. Dit omvat zowel dwangmatige handelingen (poetsmanie, smetvrees, plukken aan deken, ...) als 
rusteloosheid of psycho-motorische agitatie (vluchtgedrag, stapgedrag, …) 
 
STOREND GEDRAG: de mate waarin de gebruiker zich storend gedraagt in zijn sociale omgeving. Dit omvat alle 
omgangsproblemen van verbaal storend gedrag (roepen, schreeuwen,…) tot onwelvoeglijk gedrag (ontkleden, spuwen, 
urineren, masturberen, … in publiek) als destructief geweld t.o.v. personen, vernielingsdrang 
 
INITIATIEFLOOS GEDRAG: de mate waarin de gebruiker gebrek aan initiatief vertoont en niet uit zichzelf tot actie 
komt. Dit omvat vb. geen actie zonder stimulans; het moeilijk tot opstarten komen van activiteiten; traagheid 
(geen gepaste snelheid) bij het uitvoeren van de activiteiten 
 
NEERSLACHTIGE STEMMING: de mate waarin de gebruiker een neerslachtige stemming vertoont (gaande van neiging tot 
wenen tot depressie) of verwoordt dat hij eraan lijdt 
 
ANGSTIGE STEMMING: de mate waarin de gebruiker zich angstig toont of verwoordt dat hij eraan lijdt (gaande van 
zich zorgen maken over kleine zaken tot slapeloosheid, tot uit angst niet meer adequaat functioneren) 
 

 


