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IIMPLEMENTATIE VAN 
DE KWALITEIT VAN LEVEN
GEDACHTE IN DE VZW STIJN

TVW, 35e jg, nr 314, maart 2011 

Kwaliteit van leven is een begrip dat niet meer weg te denken is in de zorg- 
en dienstverlening voor personen met verstandelijke beperkingen. Een goede
levens- en bestaanskwaliteit is een richtinggevend principe in de zorg 
geworden.

Het belang van kwaliteit van leven wordt ook in vzw Stijn 2 erkend. We stre-
ven er zowel op individueel als op organisatorisch gebied naar om een zo
hoog mogelijke kwaliteit van leven te verzekeren. Toch is niet altijd duidelijk
wat dit begrip precies betekent, wat de inhoud ervan is en hoe we concrete
aspecten van onze dagdagelijkse werking kunnen aanpassen om kwaliteit
van leven te bevorderen.

Een 
toenemende focus op kwaliteit

De aandacht voor de kwaliteit van
leven kan historisch gekaderd wor-
den. Maes (1998) geeft aan dat vier
ontwikkelingen geleid hebben tot een
toenemende focus op kwaliteit. Door
de empowerment gedachte zijn zorg-
gebruikers en hun netwerk veel mon-
diger en kritischer geworden: ze zijn
er zich van bewust dat kwaliteitsvolle
ondersteuning geen gunst, maar een
recht is. Begrippen als ‘zorg op maat’
zijn niet meer weg te denken uit de
hedendaagse zorgverlening: het zorg-
aanbod dient daarbij afgestemd te

zijn op de individuele noden en be -
hoeften van de zorggebruiker. Verder
is er de toenemende professionalise-
ring van de zorg, waarbij verant-
woord handelen een cruciaal aspect
is. En tenslotte is er de rol van de over-
heid: door het zogenaamde kwali-
teitsdecreet werden voorzieningen
opgelegd om een integraal kwaliteits-
beleid uit te werken. 

Binnen de normalisatiebeweging werd
verwacht van de persoon met een han-
dicap dat hij zich aanpaste aan het
doorsnee maatschappelijk waarde- en
normenpatroon. Dit miskende de
eigenheid van de persoon met een

1. De auteur is stafmedewerker onderzoek bij de vzw Stijn. Contact: onderzoek@stijn.be.
2. VZW Stijn is een netwerk van autonome voorzieningen voor zorg aan personen met een handicap

in Limburg en Antwerpen, die zeer uiteenlopende vormen van ondersteuning aanbieden aan diverse
doelgroepen. Meer informatie: www.stijn.be. 
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handicap. In de nieuwe beweging, die
vanuit kritiek op deze visie ontstaan is,
wordt de persoon met een handicap
gezien als een volwaardige burger die
recht heeft op een kwaliteitsvol
bestaan, die zijn eigen keuzes kan en
mag maken, maar die vanwege zijn
handicap ondersteuning nodig heeft
van anderen (Van Gennep, 1997,
Bourgonjon, 2000). 

Waarmee moeten we rekening
houden bij de implementatie
binnen onze organisatie?

Om de kwaliteit van leven gedachte
zodanig te operationaliseren dat we
ze kunnen implementeren in onze
werking, moeten we rekening houden
met een aantal kernaspecten (Dermul,
2006, Maes & Petry, 2000). Kwaliteit
van leven heeft vele dimensies, en
hoewel het basisprincipe voor ieder-
een gelijk is, moet er maximaal ruim-
te zijn voor een persoonlijke invulling,
onder meer afhankelijk van de levens-
loop en de context. Hierbij dienen we
rekening te houden met zowel objec-
tieve als subjectieve factoren.

Kwaliteit van leven is 
een multidimensioneel concept

Kwaliteit van leven is een algemene
term die vele ladingen dekt. Het aan-
tal en de inhoud loopt in de literatuur
wat uit elkaar, maar over het alge-
meen is er consensus dat niet zozeer
het aantal domeinen van belang is,
maar wel de erkenning van de nood
aan multidimensionaliteit. Globaal
gezien komen volgende domeinen
naar voor:

Persoonlijke ontwikkeling: dit domein
gaat over opleiding, scholing, per-
soonlijke competenties, vaardighe-
den. Bijvoorbeeld vaardigheden op

vlak van zelfredzaamheid, communi-
catieve vaardigheden, creativiteit,
interesses. “Ik vind het belangrijk dat de
ergotherapeut me helpt om mezelf terug
zelfstandig te leren wassen.”

Zelfbepaling en communicatie: dit
domein gaat over keuzes maken,
eigen gevoelens en wensen uiten,
communicatie. Bijvoorbeeld voorkeu-
ren op vlak van activiteiten, begrijpen
van anderen, bijdrage aan gesprek,
afstemming van interactie. “Ik ga niet
graag zwemmen, hier wordt rekening mee
gehouden in het activiteitenschema.”

Emotioneel welbevinden: dit domein
gaat over de tevredenheid, het zelf-
beeld en het ontspannen zijn van de
zorggebruiker. Bijvoorbeeld respect
van anderen, stressproblemen, con-
trole over leven, psychische gezond-
heid, zelfvertrouwen. “Ik kan bij mijn
begeleiders mezelf zijn.”

Interpersoonlijke relaties: dit domein
gaat over vrienden, kennissen, familie-
leden, begeleiders, buren, vrijwilli-
gers. Bijvoorbeeld aantal en kwaliteit
van relaties, seksualiteit, sociale acti-
viteiten. “Ik ben steeds aanwezig op de
verjaardagsfeesten van mensen in mijn
nabije omgeving.”

Rechten: dit domein gaat over men-
senrechten (respect, waardigheid en
gelijkheid) en over concrete rechten
(burgerschap, toegankelijkheid, gelij-
ke behandeling). Bijvoorbeeld privacy,
relaties, inspraak in de begeleiding,
respectvolle behandeling. “Ik vind het
fijn dat de begeleiding de deur achter me
sluit wanneer ik op de wc word gezet.”

Sociale inclusie: dit domein gaat over
de integratie, de rollen en de deelna-
me aan het maatschappelijk leven.
Het verschil met het domein interper-
soonlijke relaties is dat het hier gaat
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om meer maatschappelijke contacten
en activiteiten. In het domein inter-
persoonlijke relaties gaat het over de
eigen persoonlijke kring. Bijvoorbeeld
bezoek ontvangen, lid zijn van een
club, maatschappelijke rollen. “Ik zit
op dezelfde jeugdbeweging als mijn broers
en zussen.”

Materieel welbevinden: dit domein
gaat over de bezittingen en de behui-
zing van de zorggebruiker. Bij voor -
beeld infrastructuur, hulpmiddelen en
materialen, inkomen. “Ik heb een com-
puter gekocht om op mijn eigen studio op
internet te kunnen surfen.”

Fysiek welbevinden: dit domein gaat
over de gezondheidstoestand van de
zorggebruiker. Bijvoorbeeld voeding,
lichamelijke conditie, mobiliteit, ge -
zondheid, rust. “Ik slaap ’s nachts heel
onrustig omwille van de beenstrekkers die
ik draag.”

Arbeid en activiteit: dit domein gaat
over de dagbesteding. Bijvoorbeeld
keuze van de dagbesteding, waarde-
ring van collega’s. “Ik heb er altijd al
van gedroomd om met kinderen te kun-
nen werken.”

Deze verschillende domeinen van
kwaliteit van leven zijn niet strikt van
elkaar onderscheiden. Veranderingen
of evoluties in het ene domein kunnen
van invloed zijn op de kwaliteit van
leven in een ander domein. Zo kan
een nieuw communicatiesysteem niet
alleen de communicatie verbeteren,
maar verhoogt dit ook het emotioneel
welbevinden, de sociale inclusie en de
interpersoonlijke contacten. Wanneer
we de kwaliteit van leven van onze
zorggebruikers willen in kaart bren-
gen en eraan werken, zullen we er dus
rekening mee moeten houden dat
deze verschillende domeinen moeten
bevraagd worden.

In kwaliteit van leven zijn dezelfde
domeinen voor ieder individu van
belang: mensen met en zonder handi-
cap hebben dezelfde noden en
behoeften, waardoor ook de inhoud
van hun kwaliteit van leven hetzelfde
is. Uit de literatuur komt echter ook
naar voor dat de aanwezigheid van
een handicap van invloed is op de
kwaliteit van leven (Parmenter, 1992).
Bepaalde opties worden door het
hebben van een handicap uitgesloten
en specifieke noden ontstaan. Over
het basisprincipe is geen discussie,
maar bepaalde aspecten moeten aan-
gepast worden aan de doelgroep. We
zullen er in onze implementatie dus
voor moeten zorgen dat de basisdo-
meinen voor iedereen terugkomen,
maar dat er ook herkenbaarheid is
voor elke doelgroep. 

Ruimte 
voor persoonlijke invulling

Wat je kwaliteitsvol vindt, kan verschil -
lend ervaren worden door verschillen-
de personen of groepen, maar ook je
eigen visie kan wijzigen tijdens je
levensloop. Zo kunnen ervaringen
vanuit een bepaalde fase van je leven
invloed hebben op je perceptie van
kwaliteit van leven in een andere fase.
Dit betekent dat het nagaan van de
kwaliteit van leven geen eenmalig
proces is, maar dat dit structureel zal
moeten ingebouwd worden in de
organisatie en op geregelde tijdstip-
pen terug aan bod moet komen. 

Zoals al vermeld is de kwaliteit van
leven gedachte ontstaan uit de empo-
werment beweging. Personen met
een handicap kunnen in deze visie
hun eigen leven in handen nemen en
uitbouwen volgens hun persoonlijke
visie. De visie of houding van een per-
soon kan best begrepen worden
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kaart brengen en het bereiken van
kwaliteit van leven. 

In reactie op deze objectieve benade-
ring ontstond de subjectieve benade-
ring. Hierbij is kwaliteit van leven "dat
wat de persoon zegt dat het is".
Kwaliteit van leven vanuit de percep-
tie van de individuele persoon. Het
gaat hier om de tevredenheid met de
invulling van het leven. 

Ook op deze benadering is kritiek te
geven: mensen die leven in ongunsti-
ge omstandigheden blijven vaak erg
positief over hun leven en toekomst.
Dit wordt veroorzaakt door lage ver-
wachtingen, het moeilijk kunnen uiten
van kritiek, beperkte vergelijkingsmo-
gelijkheden. Vaak passen men sen zich
ook zo aan hun situatie aan, dat ze
deze aanvaarden, ook als ze negatief is. 

De derde benadering is de interactio-
nele benadering. Deze benadering is
een convergentie van de beide voor-
gaande zienswijzen. De eigen visie
van het individu blijft centraal staan,
maar ook de objectieve levensomstan-
digheden worden in rekening ge -
bracht. De overeenstemming tussen
persoon en omgeving is hierbij een
belangrijk element. 

Een definitie van kwaliteit van leven
kan dan zijn: “Kwaliteit van leven is een
algemeen welzijn dat zowel objectieve
beschrijvingen als subjectieve evaluaties
van materieel, sociaal en emotioneel wel-
bevinden omvat, te samen met kansen tot
persoonlijke ontwikkeling en doelgerichte
activiteit, dit alles in het licht van per-
soonlijke waarden.” Vrij naar Felce &
Perry (1995, p. 60)

Uit deze evoluties in de zienswijzen
over kwaliteit van leven nemen we
mee dat zowel objectieve als subjec-
tieve elementen van cruciaal belang

binnen zijn persoonlijke context. Deze
omgeving is veranderlijk en heeft
invloed op de noden en interesses van
de persoon. De omgeving kan de
kwaliteit van leven van een persoon
bevorderen of belemmeren. Voor de
implementatie binnen onze werking
wil dit zeggen dat we echt vanuit het
perspectief en de huidige situatie van
de zorggebruiker naar zijn kwaliteit
van leven moeten gaan kijken. Ook de
openheid en betrokkenheid van de
omgeving naar dit individu in het bij-
zonder en het proces rond kwaliteit
van leven in het algemeen blijken
hierbij belangrijk. 

Drie benaderingen

Kwaliteit van leven kan op drie manie-
ren benaderd worden (Maes & Petry,
2000). In de objectieve benadering
wordt kwaliteit van leven gezien als
een reeks van objectief meetbare
goede levensomstandigheden. Voor -
beel den hiervan zijn: een behoorlijk
inkomen, voldoende groot sociaal net -
werk, goede gezondheid, … Al deze
aspecten kunnen op een objectieve
manier in kaart gebracht worden en
naar objectieve maatstaven geëvalu-
eerd worden. 

Deze benadering is echter te veel
gericht op algemene maatstaven en
houdt niet genoeg rekening met het
individuele. Wat voor de ene persoon
positief is, is dit niet voor de andere.
Het verband tussen objectieve levens-
omstandigheden en de subjectieve
ervaring ervan is niet altijd hoog.
Daarbij komt dat deze indicatoren het
oordeel van een buitenstaander weer-
geven en niet dat van de betrokkene.
Objectief goede levensomstandighe-
den zijn een noodzakelijke, maar geen
voldoende voorwaarde voor het in
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in de ondersteuning van al onze zorg-
gebruikers, gaat voorbij aan het sub-
jectieve en individuele karakter van
kwaliteit van leven voor bepaalde
zorggebruikers. Zo zijn bijvoorbeeld
personen met autisme juist gebaat
met veel structuur en voorspelbaar-
heid. Als een zorggebruiker met au tis -
me weet dat hij elke woensdag kaas
op zijn boterhammen krijgt, en nu
moet hij opeens kiezen tussen kaas óf
choco, kan dit wel eens helemaal niet
zo positief zijn voor zijn kwaliteit van
zijn of haar leven.

Bovenstaande elementen hebben
ertoe geleid om toch meer te gaan kij-
ken naar kwaliteit van leven op micro-
niveau, op niveau van de individuele
zorggebruiker. Het bekomen van kwa-
liteit van leven voor elk individu is
immers het uiteindelijke doel van
onze hulpverlening, en het is mis-
schien niet meer dan logisch om van
dit niveau te vertrekken. 

In het kader van deze vraagstelling
gingen we ook praten met voorzie-
ningen die al met dit proces bezig
zijn, zoals de Stichting Arduin in
Nederland en Huize Tordale in
Torhout. Zij hebben hun hele werking
omgegooid met als fundamenteel uit-
gangspunt kwaliteit van leven. Om de
zorg op individueel niveau te plannen
vertrekken zij enerzijds van wat stan-
daard gebeurt (ook in vzw Stijn): wat
zijn de zorggebruiker zijn mogelijkhe-
den en beperkingen op gebied van
zelfredzaamheid, op medisch gebied,
gedragsmatig gebied, … Kort gezegd
wordt zijn functioneren op alle moge-
lijke gebieden in kaart gebracht. Dit
gaat dan om de objectieve kant van
kwaliteit van leven, zoals we gezien
hebben in de kernaspecten. Ander -
zijds is het tweede spoor het in kaart
brengen van het perspectief van de

zijn bij de implementatie van de kwa-
liteit van leven gedachte in onze eigen
voorziening. 

De concrete vertaalslag naar
de praktijk: van meso- naar
microniveau

Wanneer we begonnen met de concre-
te vertaalslag in onze voorziening, gin-
gen we in eerste instantie na of het
mogelijk was om op het niveau van de
leefgroep of zelfs op het niveau van de
voorziening bepaalde voorstellen voor
ingrepen te doen, zodanig dat de alge-
mene kwaliteit van leven zou stijgen.
Wanneer je ingrepen op mesoniveau
doet, gaat het over de objectieve kant
van kwaliteit van leven: je wil ervoor
zorgen dat objectief gezien alle rand-
voorwaarden voor een goede kwaliteit
van leven vervuld zijn. 

Wanneer we echter de verschillende
hoger vermelde domeinen en indica-
toren overlopen, stellen we vast dat er
aan veel van deze aspecten in de voor-
ziening reeds gewerkt wordt. Zo wordt
er bijvoorbeeld gezorgd voor een ade-
quate aanpak van epilepsie in het
kader van het bevorderen van een
optimale gezondheid. Aan andere ele-
menten, zoals bijvoorbeeld het waar-
borgen van een voldoende hoog inko-
men, kan op voorzieningsniveau niet
veel veranderd worden. En tenslotte
kan het gebeuren dat veranderingen
die in het algemeen wel bijdragen tot
een hogere kwaliteit van leven, dit niet
doen op individueel vlak. 

Een voorbeeld kan dit duidelijk
maken. Het algemeen implementeren
van meer keuzemogelijkheden voor
de cliënten zal objectief en over het
algemeen gezien de kwaliteit van
leven bevorderen. Dit echter poneren
als een onbediscussieerbaar element

TvW 314_Binnenwerk:TVW binnenwerk  28/02/11  11:20  Pagina 43



44

er geen behoefte, geen mogelijkheid of
geen wens van de zorggebruikers is om
dit te veranderen, is er minstens wel
eens over nagedacht. 

Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een
zorggebruiker aangeeft dat hij een rela-
tie wil, maar dat hij dit zelf wil verwe-
zenlijken. Dit hoeft dan ook geen actie-
punt te worden. Of een zorggebruiker
die aangeeft dat hij dagelijks wil
paardrijden. Ook als dit organisatorisch
onhaalbaar is, kan er toch gezocht wor-
den naar alternatieven of tussenoplos-
singen. Soms zullen ook objectieve as -
pec ten primeren: bijvoorbeeld een
zorggebruiker die geen medicatie meer
wil nemen omdat hij zich dan versuft
voelt. Wanneer deze medicatie van
vitaal belang is, moet ze toch genomen
worden, maar er kan dan eventueel
gezocht worden naar een medicijn met
minder versuffende bijwerking.

Wanneer we deze manier van hande-
lingsplanning systematisch toepassen,
kunnen er eventueel parallellen opdui-
ken tussen verschillende zorggebrui-
kers. Het kan hier zowel gaan om zaken
die de kwaliteit van leven blijken te
bevorderen als om zaken die duiden op
een zekere ontevredenheid. Om dit
niet te laten verloren gaan wordt jaar-
lijks per dienstencentrum door de
pedagogen een inventarisatie gemaakt
van de tendensen of belangrijke aspec-
ten die uit de handelingsplanning naar
voor komen. Op deze manier wordt
het mesoniveau hierbij niet helemaal
vergeten. 

De ontwikkeling van een eigen
vragenlijst binnen vzw Stijn

Er bestaat reeds veel literatuur rond
kwaliteit van leven bij personen met
een handicap. Vaak zijn bestaande
instrumenten gefocust op een bepaal-

zorggebruiker aan de hand van de
domeinen van kwaliteit van leven, dit
gaat eerder om de subjectieve kant
van kwaliteit van leven. 

Kwaliteit van leven 
in het handelingsplan

Vanuit deze vaststellingen werd ervoor
gekozen ook in vzw Stijn kwaliteit van
leven mee op te nemen in het proces
van opstellen van een handelingsplan.
Zo kunnen we er in ieder geval zeker
van zijn dat alle aspecten die belangrijk
zijn in het leven van elk individu, ook
het individu met een handicap, mee in
rekening worden gebracht en dat er op
systematische wijze en op gezette
tijdstippen over nagedacht wordt. 

Ter voorbereiding van een handelings-
plan of het herbekijken ervan wordt
steeds het functioneren van een per-
soon in rekening gebracht. (het objec-
tieve luik) Daarnaast moet het perspec-
tief van de zorggebruiker gelegd wor-
den: hoe het zit met de domeinen van
kwaliteit van leven en wat de werkpun-
ten zijn. (het subjectieve luik) We ont-
wikkelen een vragenlijst die hierbij als
leidraad kan gebruikt worden. Bij de
ontwikkeling en toepassing van deze
vragenlijst wordt zoveel mogelijk reke-
ning gehouden met de kernaspecten
van kwaliteit van leven. 

Het is daarbij zeker niet de bedoeling
om een vragenlijst in te voeren die de
kwaliteit van de huidige hulpverlening
nagaat. Er zijn nu eenmaal elementen
waarop in een residentiele setting laag
gescoord wordt (zie hoger) en waaraan
nu eenmaal niet veel kan veranderd
worden. Wel is het de bedoeling om
over een aantal aspecten waar niet
altijd aan gedacht wordt, nu toch na te
denken en van daaruit eventueel werk-
punten te formuleren. Ook als blijkt dat
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De vragenlijst is onderverdeeld in de 9
domeinen die hierboven zijn aange-
haald (bijv. materieel welbevinden).
Elk domein heeft verschillende sub-
thema’s, met elk een hoofdvraag en
een aantal verduidelijkingsvragen, die
het perspectief van de zorggebruiker
aan bod brengen. Deze vragenlijst is
niet exhaustief: ook andere vragen
rond hetzelfde subthema kunnen
steeds gesteld worden. 

de doelgroep, zoals mensen met
autisme, of een bepaald domein,
zoals fysiek welbevinden. Om ons
doel te bereiken, namelijk het meer
systematisch implementeren van de
visie rond kwaliteit van leven door
vanuit de perceptie van het individu
naar verschillende levensdomeinen te
kijken, moesten we op basis van lite-
ratuur en bestaande schalen 3 een
eigen vragenlijst ontwerpen. 

3. Ross & Oliver, 2003; Petry & Maes, 2008; Van Loon, 2007; Van Loon et al., 2008; Vzw Huize
Tordale, 2009; Dermul, 2006; Vickery et al., 2005; Hoekman et al., 2001; Malfrère et al., 2005;
Brown & vandergoot, 1998; Maes et al., 2004; De Coninck, 2005; Schalock, 2004; Webb et al.,
1995; Moore & Stambrook, 1992; Malia et al., 1995; Dawson & Chipman, 1995; Realon et al.,
2002; Albrecht & Devlieger, 1999; Moore & Stambrook, 1995; Schalock & Verdugo, 2002 

Kan/mag je je voorkeur/afkeur uiten op vlak van activiteiten en handelingen en wordt
daarnaar geluisterd/rekening mee gehouden?

Mag je zelf kiezen wat je wil eten, wat je wil aandoen, wat je wil doen tijdens het week-
end, om hoe laat je gaat slapen? Wat je taken zijn, wanneer je telefoneert, 
wanneer je iets eet of drinkt, of je een huisdier mag hebben, of je drinkt, of je rookt? 
Of je een activiteit doet of rust?

Bij elk van de subthema’s binnen een domein moeten verschillende aspecten bevraagd
worden: 
– Ervaring: ervaring die je hebt met dit onderwerp, bvb. wanneer voel je je blij, bang,

verdrietig?
– Belang: hoe belangrijk vind je dit item? Bvb. vind je het belangrijk je gevoelens te

kunnen tonen?
– Tevredenheid: ben je tevreden over dit item? Worden je noden en wensen op dit 

vlak bevredigd? Is de ondersteuning die je op dit vlak krijgt ok? Bvb. begrijpen de
begeleiders je gevoelens juist?

– Acties: vind je het belangrijk dat hier iets aan verandert? Wie kan hier volgens jou
iets aan veranderen? Jijzelf, anderen? Wat zijn mogelijk actiepunten?

Bijvoorbeeld: het domein zelfbepaling en communicatie 

Het is niet de bedoeling dat de vra-
genlijst gehanteerd wordt als een
soort van checklist die systematisch
afgelopen wordt. Het is eerder de
bedoeling dat een open gesprek
gevoerd wordt met deze vragenlijst

als leidraad. Het resultaat van dit
gesprek kan dan weergegeven wor-
den bij de betreffende (sub)thema’s.
Vanuit het gesprek kunnen dan actie-
punten naar voor komen die opgeno-
men worden in het handelingsplan.  
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spectief van de zorggebruiker wordt
in kaart gebracht, wordt de vragenlijst
idealiter en zo maximaal mogelijk met
de zorggebruiker overlopen. Indien dit
niet mogelijk is, wordt dit gedaan met
een familielid of vriend die zeer dicht
bij de zorggebruiker staat. Pas wanneer
dit ook niet mogelijk is, wordt als res-
pondent een personeelslid, bij voor-
keur de aandachtsopvoeder, aange-
steld. Ook in versie 2 zijn de vragen
nog rechtstreeks aan de zorggebruiker
zelf gesteld, al zal het hier vaker een
familielid of personeelslid zijn die de
respondent is. Dit om te beklemtonen
dat men vanuit het perspectief van de
zorggebruiker moet denken.

Het resultaat is een overzicht van de
kwaliteit van leven van de individuele
zorggebruiker en een lijst van actiepun-
ten om de kwaliteit van leven te opti-
maliseren. Deze actiepunten kunnen
als input dienen voor het dynamische
gedeelte van het zorgplan, waarin
werkpunten besproken worden. 

Bijvoorbeeld wanneer tijdens het
gesprek met de zorggebruiker rond zijn
perspectief op het domein ‘arbeid en
activiteit’ naar voor komt dat hij of zij
uitgekeken is op zijn of haar huidige
dagbesteding, wordt dit genoteerd in
het handelingsplan bij het desbetref-
fende domein. Er wordt nagevraagd of
de zorggebruiker graag ondersteuning
wil bij het aanpassen van deze dagbe-
steding. Indien ja, dan wordt dit in het
luik met actiepunten (wat het ‘dyna-
misch gedeelte’ van het handelings-
plan is) als actiepunt opgenomen,
samen met concrete afspraken over
hoe dit zal aangepakt worden. 

Zoals gezegd zal de structurele imple-
mentatie op algemeen of mesoniveau
bewerkstelligd worden door dit jaar-

Er zijn twee versies van deze vragen-
lijst: één voor mensen met een licht
tot matig verstandelijke handicap,
met een motorische handicap, NAH
of een combinatie ervan, en één voor
mensen met een ernstig of diep ver-
standelijke handicap of voor mensen
met een zware vorm van NAH. Beide
vragenlijsten behandelen dezelfde
domeinen: qua inhoud is kwaliteit van
leven immers gelijk voor ieder indivi-
du. Het verschil zit hem in de vragen
die per subthema gesteld worden: de
operationalisering van kwaliteit van
leven verschilt immers sterk naarge-
lang de doelgroep. 

Bijvoorbeeld: onder het domein ‘per-
soonlijke ontwikkeling’ valt ook het
subthema ‘interesses’. In versie 1 is de
uitleg van dit thema: “Heb je toegang
tot de informatie waarin je bent geïnteres-
seerd: bijvoorbeeld een krant, tijdschrift,
internet, het krantje van het dienstencen-
trum. Wat interesseert jou? Hoe zoek je
daarover dingen? Kan je lezen?” In versie
2 is de uitleg als volgt aangepast: “Heb
je toegang tot prikkels waarin je geïnte-
resseerd bent: bijvoorbeeld je favoriete
speelgoed dat geluid maakt.”

Resultaat op individueel en
algemeen niveau

Het is de bedoeling om deze vragenlijst
ter hand te nemen bij overleg rond het
handelingsplan. Naast het inventarise-
ren van de verschillende mogelijkheden
en beperkingen, wat standaard gebeurt
bij zulke besprekingen, kunnen aan de
hand van deze vragenlijst ook de tevre-
denheid en wensen van de individuele
zorggebruiker in kaart gebracht worden
en van hieruit werkpunten geformu-
leerd worden. 

Aangezien het de bedoeling is dat de
kwaliteit van leven vanuit het per-
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gemaakt worden van de bewonersver-
gaderingen en gebruikersraden.

Een tweede belangrijke opdracht is
dat de vragenlijst herkenbaar is voor
betrokkenen van elke doelgroep.
Zoals reeds gezegd zijn de domeinen
van kwaliteit van leven voor iedereen
hetzelfde, maar kan de concrete uit-
werking anders zijn per doelgroep. Zo
zal het domein activiteiten herkenbaar
moeten zijn voor zorggebruikers met
een diep verstandelijke handicap, die
vooral basale stimulatie als aanbod
krijgen, en voor iemand met NAH die
semi-industrieel werk doet, maar
eigenlijk betaald zou willen werken. 

De derde randvoorwaarde is een facili-
terende omgeving: de organisatie van
zowel leefgroep als voorziening moet,
in de mate van de organisatorische
mogelijkheden, de veranderingen die
eventueel zullen gebeuren, mogelijk
kunnen maken en hiervoor open staan.
Kort gezegd komt het erop neer dat
ook de directies, afdelingshoofden en
andere verantwoordelijken ‘mee zijn’
en open staan voor suggesties en ver-
anderingen.
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Interactie-Academie

In april en mei richt de Interactie-Academie onder meer volgende cursussen in.
– De helende kracht van autobiografische verhalen, Christien Brinkgreve 

(1 en 22 april)
– Kortdurende therapeutische interventies, Marleen De Fraeye 

(27 april, 11 en 25 mei en 15 juni)
– Rouw, verlies en schokkende ervaringen bij kinderen, Mieke De Preter 

(29 april, 13 en 27 mei)
– Ouderbegeleiding, Mieke Van Daele (3, 10, 17 en 31 mei, 7 en 21 juni)
– Het huisbezoek als interventie, Johan Bastiaensen (5 mei)
– Geweld, mishandeling, misbruik of verwaarlozing in gezinnen, Sabine Vermeire 

(17, 24 en 31 mei)

INFO: www.Interactie-Academie.be, tel. 03 237 01 52
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