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Vragenlijst kwaliteit van leven 

Inleiding  

Kwaliteit van leven is een begrip dat niet meer weg te denken is uit de zorg- en 

dienstverlening aan personen met een handicap. Een goede levens- en bestaanskwaliteit is een 

richtinggevend principe in de zorg geworden.  

Ook in vzw Stijn wordt kwaliteit van leven hoog in het vaandel gedragen. We streven er 

zowel op individueel als op organisatorisch gebied naar om een zo hoog mogelijke kwaliteit 

van leven te verzekeren. Toch is niet altijd duidelijk hoe het met de kwaliteit van leven van 

onze zorggebruikers gesteld is, wat de aspecten zijn die verbeterd kunnen worden op 

individueel gebied en wat we kunnen veranderen op organisatorisch gebied.  

In wat volgt wordt een aanzet gegeven om op een structurele manier de kwaliteit van leven 

van de individuele zorggebruiker te bekijken. Aan de hand van deze uitgebreide blik, vanuit 

het perspectief van de zorggebruiker zelf, kunnen actiepunten geformuleerd worden om de 

kwaliteit van leven te optimaliseren.  

 

Kwaliteit van leven?  

Kwaliteit van leven is een multidimensioneel concept, bestaande uit verschillende domeinen. 

In de literatuur komen uiteenlopende beschrijvingen betreffende deze domeinen naar voren. 

Deze literatuur wordt door Schalock (1997)
1
 samengevat tot een model met acht domeinen, 

ook wel thema’s genoemd: 

Emotioneel welbevinden, interpersoonlijke relaties, materiaal welbevinden, persoonlijke 

ontwikkeling, fysiek welbevinden, zelfbepaling, sociale inclusie en rechten. Arbeid en 

activiteiten wordt vaak aangegeven als negende thema. Kwaliteit van leven op elk van deze 

domeinen is voor elke persoon van belang, mét of zonder handicap. Elk van deze domeinen 

wordt nog onderverdeeld in een aantal indicatoren of subthema’s. Zo is één van de indicatoren 

van het domein sociale relaties: een goed contact met familie en vrienden. In een bevraging 

van de kwaliteit van leven wordt de tevredenheid met deze subthema’s in kaart gebracht.  

 

De perceptie van kwaliteit van leven is afhankelijk van persoon tot persoon, van de culturele 

context, van de levensfase van een persoon enzoverder. Personen kunnen daarom het beste 

begrepen worden binnen de persoonlijke context waarin zij leven. Belangrijk aan kwaliteit 

van leven is dat er rekening wordt gehouden met persoonlijke waarden, keuze en controle. 

Kwaliteit van leven is bijgevolg emancipatorisch en gebeurt vanuit het perspectief van de 

individuele zorggebruiker.  

 

Kwaliteit van leven kan zowel objectief als subjectief benaderd worden. In de objectieve 

benadering wordt de kwaliteit van leven gelijkgesteld aan een reeks objectief meetbare goede 

levensomstandigheden. Zijn de levensomstandigheden van een dergelijke kwaliteit dat zij 

tegemoet komen aan de behoeften van de persoon met een handicap? Deze objectief goede 

levensomstandigheden zijn een noodzakelijke voorwaarde voor een goede levenskwaliteit. 

Individuen verschillen echter in wat ze belangrijk vinden en over wat ze tevreden zijn. 

Tevredenheid met het leven is een belangrijk en essentieel criterium van kwaliteit van leven. 

Kwaliteit van leven is een zaak van subjectieve ervaring.  

Er zijn voor- en nadelen aan deze beide benaderingen. Bij de objectieve benadering gaan we 

voorbij aan het individuele en persoonlijke karakter van het concept, de subjectieve 

benadering biedt onvoldoende garantie voor de meest kwetsbare groepen. Mensen die in 

ongunstige omstandigheden leven blijven vaak erg optimistisch over hun huidige situatie en 
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toekomst. Om deze reden wordt vaak gekozen voor een benadering die objectieve en 

subjectieve elementen combineert. Dit zorgt ervoor dat er tegelijk oog is voor de eigen visie 

van het individu op zijn levensomstandigheden, maar houdt tegelijk rekening met een 

onafhankelijk perspectief op die omstandigheden.  

 

De aandacht voor kwaliteit van leven heeft ook een houdingswijziging in de omgang met 

personen met een handicap met zich meegebracht. Waar vroeger mensen met een handicap 

nog vaak betutteld werden, veel dingen uit hun handen werden genomen en de wil van de 

begeleiders wet was, staat nu de keuze en controle van de persoon met een handicap op de 

voorgrond. De begeleider is eerder coach geworden. De bedoeling van de begeleiding is de 

kwaliteit van het bestaan van de persoon met een handicap te optimaliseren, als volwaardig 

burger van onze samenleving. De persoon met een handicap kan hierbij zoveel mogelijk zelf 

vorm en inhoud geven aan zijn bestaan met zijn eigen voorkeuren en wensen.  

 

 

Vragenlijst (deze uitleg is van toepassing voor manueel gebruik van de vragenlijst, voor 

gebruik binnen de toepassingen zie de desbetreffende handleiding) 

Zoals gezegd wordt ook in vzw Stijn de kwaliteit van leven van de zorggebruikers als 

richtinggevend principe gehanteerd. Het is dan ook noodzakelijk dat de kwaliteit van leven 

van de individuele zorggebruiker bevraagd wordt. De objectieve zijde van deze kwaliteit van 

leven wordt al in ruime mate bevraagd in de huidige zorgplannen. Met deze vragenlijst willen 

we de subjectieve  kant bevragen: wat is het perspectief van de zorggebruiker, is hij/zij 

tevreden met zijn of haar leven,…?  

De vragenlijst bestaat uit 9 domeinen. Elk domein heeft een bepaald thema als onderwerp bv 

materieel welbevinden. Onder elk domein staan verschillende items. Dit zijn subthema’s die 

handelen over het betreffende domein. Bij elk van deze subthema’s wordt telkens een 

hoofdvraag gesteld, dit is het subthema waarover het in deze vraag onder dit domein gaat. 

Daarbij staan een aantal vragen ter verduidelijking of bij voorbeeld, die kunnen gesteld 

worden om het perspectief van de zorggebruiker op dit subthema te verduidelijken. Deze 

vragenlijst is niet exhaustief, dus andere vragen rond hetzelfde subthema kunnen steeds 

gesteld worden. Bij elk van de  subthema’s binnen een domein moeten verschillende aspecten 

bevraagd worden, zie kader.  

 

Bij elke vraag moet volgende aspecten nagegaan worden: 

 

 -Ervaring: Ervaring die je hebt met dit onderwerp bv wanneer voel je je blij, 

bang,  verdrietig 

    -Belang: Hoe belangrijk vind je dit item? Bv 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? Bv 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?  

 

Het is niet de bedoeling dat de vragenlijst 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 

worden bij de betreffende (sub)thema’s.  
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Er zijn twee versies van deze vragenlijst, versie 1 is de versie voor mensen met een licht tot 

matig verstandelijke handicap, met motorische handicap, NAH of een combinatie van één van 

voorgaanden. Versie 2 is bedoeld voor mensen met minder verstandelijke mogelijkheden, 

namelijk ernstig of diep verstandelijke handicap of voor mensen met zware vorm van NAH. 

Het enige waarin deze twee vragenlijsten verschillen is de vragen die per subthema onder de 

domeinen gesteld worden, qua inhoud is kwaliteit van leven immers gelijk voor ieder 

individu. De operationalisering ervan verschilt echter sterk naargelang de doelgroep. De hier 

aangegeven grenzen zijn niet absoluut, wanneer u het gevoel heeft dat versie 1 toch kan 

toegepast worden bij een zorggebruiker met een ernstig verstandelijke handicap, of versie 2 

toch beter is voor een bepaalde cliënt, is dat uiteraard geen probleem.  

Ondanks de twee versies is het mogelijk dat bepaalde subthema’s niet herkenbaar zijn voor 

een bepaalde zorggebruiker, vooral in functie van leeftijd. Bijvoorbeeld bij een kleuter is het 

vreemd om te vragen naar zijn tevredenheid over huishoudelijke taken. Zulke vragen mogen 

uiteraard overgeslagen worden of aangepast aan de leeftijd van de zorggebruiker. Vaak staat 

dit ook aangeduid bij de uitleg over dit item. Let wel: sla niet te snel een subthema over onder 

het mom van ‘niet relevant voor deze zorggebruiker’, denk na welke deelaspecten van dit 

subthema toch eventueel binnen de leefwereld van de zorggebruiker passen.  

Het is mogelijk dat sommige subthema’s bij meerdere domeinen vermeld staan. Dit heeft als 

reden dat ze toch wat anders kunnen geïnterpreteerd worden naargelang de invalshoek van 

waaruit je het bekijkt. Bv: rond zelfredzaamheid staat zowel een item bij het domein 

persoonlijke ontwikkeling als bij fysiek welbevinden, aangezien het ontwikkelingsaspect een 

andere invalshoek is als de vaardigheid op zich. Nu, uiteindelijk is het doel een uitgebreid 

beeld te hebben van de wensen van de zorggebruiker, dus wanneer een element reeds 

besproken is, kan dat uiteraard overgeslagen worden. 

Een heel belangrijk element in ieders kwaliteit van leven is mobiliteit. Heb ik de mogelijkheid 

om mij te (laten) verplaatsen naar waar ik wil zijn? Dit is een item die in de loop van de 

vragenlijst eenmaal expliciet, maar nog vaker impliciet bevraagd wordt. Bij items zoals ‘neem 

je deel aan activiteiten’, ‘heb je veel sociale contacten’, ‘ben je lid van een club’ is naast de 

evidente invulling hiervan mobiliteit ook telkens een aspect dat moet bekeken worden. Het is 

belangrijk om bij elk van dergelijke items hier aandacht voor te hebben! 

 

Concreet  

Het is concreet de bedoeling om deze vragenlijst ter hand te nemen bij overleg rond het 

zorgplan. Naast het inventariseren van de verschillende mogelijkheden en beperkingen, wat 

standaard gebeurt bij zulke besprekingen, kunnen aan de hand van deze vragenlijst ook de 

tevredenheid en wensen van de individuele zorggebruiker in kaart gebracht worden. Zo 

kunnen we er in ieder geval zeker van zijn dat belangrijke aspecten in het leven van elk 

individu, ook het individu met een handicap, mee in rekening worden gebracht en over 

nagedacht wordt. 

Heel concreet vindt u in de toepassingen onder het zorgdossier ook een knop rond kwaliteit 

van leven met zijn verschillende thema’s en subthema’s. Telkens wanneer de andere 

elementen van het zorgplan aangepast worden, dient dit luik ook herbekeken te worden. U 

vindt in deze toepassingen een knop ‘procedure’ waarin deze handleiding (en meer bepaald 

het onderdeel ‘vragenlijst’) is aangepast aan gebruik via de computer.  

Aangezien het de bedoeling is dat de kwaliteit van leven vanuit het perspectief 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/vriend die zeer dicht bij de zorggebruiker staat. Pas wanneer dit ook niet mogelijk 

is wordt als respondent een personeelslid, bij voorkeur de aandachtsopvoeder, aangesteld. 

Ook in versie 2 zijn de vragen nog rechtstreeks aan de zorggebruiker zelf gesteld, al zal het 
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hier vaker een familielid, personeelslid zijn die de respondent is. Dit met als reden om toch te 

blijven beklemtonen dat men vanuit het perspectief van de zorggebruiker moet denken. 

 

Resultaat op individueel en algemeen niveau 

Het resultaat is een overzicht van de kwaliteit van leven van de individuele zorggebruiker en 

een lijst van actiepunten om de kwaliteit van leven te optimaliseren. Deze actiepunten kunnen 

als input dienen voor het dynamische gedeelte van het zorgplan waarin werkpunten besproken 

worden.  

Wanneer we dit proces systematisch gaan toepassen gaan eventueel wat parallellen tussen 

verschillende zorggebruikers kunnen gevonden worden. Bv 40% van de zorggebruikers van 

een bepaald dienstencentrum blijkt ontevreden te zijn over de smaak van het eten. Om dit niet 

te laten verloren gaan wordt afgesproken dat jaarlijks per dienstencentrum door de pedagogen 

een inventarisatie zal gemaakt worden van tendensen of belangrijke aspecten die uit de 

individuele bevraging naar voren zijn gekomen. Vanuit deze input zal op de coc ppd ook 

jaarlijks een agendapunt rond dit thema vastgelegd worden.   

Om elk personeelslid bekend te maken met ten eerste de theorie rond kwaliteit van leven, ten 

tweede de praktische  toepassing ervan op de werkvloer en ten derde het gebruik van deze 

vragenlijst, zal een vorming georganiseerd worden die opgenomen wordt in het basispakket 

van de vormingen van vzw Stijn. Om de zorggebruikers en/of familieleden in te lichten over 

dit alles, kan gebruik gemaakt worden van de bewonersvergaderingen/gebruikersraden.  

 

DOMEIN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING 

 

Dit domein gaat over opleiding, scholing en persoonlijke competenties. 

 

1. In welke mate ben je in staat (deel)aspecten van zelfredzaamheid (zelfstandig) uit te 

voeren en kan/wil je hierin nog bijleren? 

Kan je zelfstandig eten, rechtop staan, gaan zitten, naar de wc gaan, jezelf aankleden?  

2. In welke mate ben je in staat (deelaspecten van) het huishouden (zelfstandig) te 

beredderen en kan/wil je hierin nog bijleren? Hou rekening met de kalenderleeftijd van de 

zorggebruiker! 

Kan je alleen koken/kan je alleen poetsen/kan je je kleren zelfstandig wassen? Kan je 

(zelfstandig) tafels afvegen, vuilnis sorteren, dweilen… 

3. Kan je je communicatieve mogelijkheden ten volle benutten/uitbreiden en kan/wil je 

hierin nog bijleren? 

Begrijpt iedereen je? Begrijp jij iedereen? Kan je je behoeftes uiten door middel van 

praten, schrijven, gebaren, signalen,…?  

4. Kan je je zintuiglijke mogelijkheden ten volle benutten/uitbreiden en kan/wil je hierin nog 

bijleren?  

Kan je iedereen duidelijk zien/horen? Ruik/voel/proef je (aangeboden) prikkels? 

5. Kan je je motorische mogelijkheden ten volle benutten/uitbreiden en kan/wil je hierin nog 

bijleren? 

Kan je je gemakkelijk bewegen?  

6. Kan je je sociaal-emotionele mogelijkheden ten volle benutten/uitbreiden en kan/wil je 

hierin nog bijleren? Hou rekening met de kalenderleeftijd van de zorggebruiker! 

Kan je je gevoelens uiten? Kan je bij mensen terecht? Kunnen mensen bij jou terecht?  

7. Kan je jezelf bijscholen volgens interesse? 

Ga je naar school? Volg je opleiding, cursussen? Wat zou je nog graag willen leren?  

8. Kan je zelfstandig omgaan met geld en kan/wil je hierin nog bijleren? Hou rekening met 

de kalenderleeftijd van de zorggebruiker! 
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Kan je zelf betalen? Kan je wisselgeld controleren? Doe je zelf je betalingen? Bepaal je 

zelf de hoogte van je zakgeld? Doe je zelf je aankopen? Heb je een eigen 

bank/kredietkaart 

9. Is er de gelegenheid voor jou om te laten zien welke vaardigheden je bezit? 

Mag je de activiteiten die je zelf kan, ook zelf uitvoeren? Wat kan je heel goed? Wat doe 

je graag? 

10. Is er de gelegenheid voor jou om je creativiteit te laten zien/om aan persoonlijke expressie 

te doen? 

Worden kunstwerken tentoongesteld  in de leefgroep?  Kan je capaciteiten op 

muziekaal/artistiek/…gebied naar voren brengen? 

11. Heb je toegang tot informatie waarin je geïnteresseerd bent: bijvoorbeeld een krant, een 

tijdschrift, internet, het krantje van het dienstencentrum, de nieuwtjes binnen de 

leefgroep/het dienstencentrum? 

Wat interesseert jou? Hoe zoek je daarover dingen? Kan je lezen? 

12. Maak je gebruik van de moderne technologie? Computer, telefoon, gsm,… Hou rekening 

met de kalenderleeftijd van de zorggebruiker! 

Kan je met de computer werken/kan je op internet? 

13. Kan je hulp inroepen in noodsituaties? Kan je gevaarlijke situaties goed inschatten? Kan 

je de telefoon gebruiken of op andere manieren hulp inroepen?  

14. Krijg je therapieën die tegemoet komen aan je noden en verwachtingen? 

Ga je naar de kine/logo/ergo/…Is het aanbod/de frequentie volgens behoefte/verwachting? 

 

DOMEIN ZELFBEPALING EN COMMUNICATIE 

Dit domein gaat over keuzes maken, eigen gevoelens, wensen uiten en communicatie. 

Uiteraard zijn er een aantal zaken of vragen die je hieronder zal terugvinden organisatorisch 

vastgelegd en is het niet evident om eigen keuzes hierin te respecteren of te honoreren. Ook is 

het voor sommige zorggebruikers vanwege hun zwakke verstandelijke mogelijkheden soms 

moeilijk om een stempel te drukken. Er moet dan eerder gekeken worden naar de kleine zaken 

waar toch wat eigen inbreng of keuze mogelijk is. Bijvoorbeeld: het eten in de residentiële 

ondersteuningsvormen ligt op voorhand vast dus eigen keuze is moeilijk, maar misschien kan 

wel rekening gehouden worden met zaken die de zorggebruiker niet lust en kan dan iets 

alternatief aangeboden worden? Bijvoorbeeld: uiteraard is het moeilijk te bereiken dat 

zorggebruikers kunnen kiezen met wie ze leven, maar misschien kan er wel rekening mee 

gehouden worden dat ze deze of gene  persoon minder graag hebben, dus worden de 

tafelplaatsen hieraan aangepast? 

Bij al de items in dit onderdeel moet rekening gehouden worden met de kalenderleeftijd van 

de zorggebruiker, ook kinderen zonder handicap kunnen niet al hun problemen zelfstandig 

oplossen of keuzes maken op sommige gebieden.  

 

15. 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 wilt eten, wat je wilt aandoen, wat je wilt doen tijdens het 

weekend, 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? 

16. Kan/mag je zelf keuzes maken en beslissingen nemen inzake belangrijke levensvragen en 

wordt daarnaar geluisterd/rekening mee gehouden? (vb: met wie je woont, waar je woont, 

welk werk/dagbesteding je doet, met wie je een relatie aangaat) 

17. Kan/mag je je voorkeur en/of afkeer op vlak van begeleiders/groepsgenoten duidelijk 

maken en wordt daarnaar geluisterd/rekening mee gehouden? 
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18. Als je keuzes moet maken, maak je die dan ook?  

Maak je ook je eigen keuze? Durf je zeggen/laten zien wat je graag wil? Kan je je 

verantwoordelijkheid over je keuzes opnemen? Kun je ook beslissen  om iets niet te doen? 

Durf je je eigen mening te zeggen? Kan je voor jezelf opkomen?  

19. Heb je wat te zeggen over tenminste een deel van je geld? Mag je kiezen wat je met je 

geld doet?  

20. Heb je een eigen inbreng in de communicatie, hetzij op je eigen initiatief, hetzij als reactie 

op een vraag/boodschap van iemand anders? 

21. Begrijp je doorgaans wat de mensen rondom je heen duidelijk willen maken? Past je 

omgeving hun wijze of niveau van communiceren aan jou aan? 

22. Kan je herkennen wat er in je omgeving gebeurt en erop anticiperen (bv bij het horen van 

bepaalde geluiden, weet je dat het etenstijd is)? 

23. Kan je problemen zelf (deels) aanpakken en oplossen?  

24. Kan je je eigen doelen stellen, deze nastreven en tot een succesvol einde brengen? 

25. Kan je je wensen uitvoeren?  

26. Wat zou je nog graag willen doen in je leven? Waar droom je nog van? Krijg je de kans 

om over je dromen te praten? Wordt er rekening gehouden met je verlangens en wensen? 

Kan/mag je een eigen bijdrage leveren aan het leven in je omgeving aansluitend aan je 

eigen mogelijkheden en competenties? 

Doet men in bepaalde omstandigheden beroep op jouw specifieke competenties? Bv 

wanneer iemand goed kan op de computer werken, wordt aan deze persoon gevraagd om 

een bepaald recept op te zoeken.  

27. Mag je je eigen keuze maken op religieus gebied? Heb je de mogelijkheid om je geloof op 

je eigen manier te belijden?  

Bv kan je naar de kerk/moskee/synagoge/…gaan als je dat wil? Kan je bij iemand terecht 

met vragen rond geloof of om samen te bidden als je dit wil? 

 

 

DOMEIN PERSOONLIJKE RELATIES 

Dit domein gaat over persoonlijke relaties: vrienden, kennissen, familieleden, begeleiders, 

buren, vrijwilligers 

 

28. Heb je voor jou (voldoende) betekenisvolle relaties en positieve sociale contacten met 

personen buiten de zorgomgeving&de directe familie? (bv vrienden, kennissen, verdere 

familie) 

Heb je een voldoende groot sociaal netwerk? Ben je tevreden over je netwerk, zowel 

kwantitatief als kwalitatief?  

29. Heb je voor jou betekenisvolle en positieve sociale contacten met je groeps-/klasgenoten? 

30. Doe je geregeld activiteiten en handelingen (bv verzorging en voeding) met de 

begeleiding, groepsgenoten, vrienden of familie voor wie je een voorkeur hebt? 

Heb je inspraak in wie je aandachtsbegeleider is?  

31. Heb je een goed contact met je partner/kinderen/ouders en/of andere directe familieleden? 

32. Worden je behoeften op seksueel vlak bevredigd (volwassenen)? Hou rekening met de 

kalenderleeftijd van de zorggebruiker! 

Kan je spreken over relaties en seksualiteit?  

33. Neem je vaak deel aan sociale activiteiten zoals het op bezoek gaan bij vrienden, feesten 

of gaan dansen?  

Heb je hobby’s? Wat doe je in je vrije tijd? Doe je beroep op een vrijwilliger? Ga je soms 

naar familiefeesten, verjaardagsfeesten,… 

34. Weet je aan wie je hulp, raad of advies moet vragen wanneer je dat nodig hebt? 
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Wordt er rekening gehouden met de signalen die je geeft om deze hulp/advies te krijgen? 

 

DOMEIN SOCIALE INCLUSIE 

Dit domein gaat over de integratie, de rollen en de deelname in/aan de maatschappij. Net als 

bij het onderdeel zelfbepaling en communicatie moet dit ruim opgevat worden. Sommige 

zorggebruikers kunnen niet alleen met de bus naar de stad gaan, maar hebben er eventueel wel 

wat aan als dit in groepsverband wordt gedaan. De activiteiten kunnen ook specifiek gericht 

zijn op of aangepast zijn voor mensen met een handicap. Het verschil met het vorige domein 

is dat het hier gaat om meer maatschappelijke contacten en activiteiten. In het vorige domein 

ging het over de eigen persoonlijke kring.  

 

35. Heb je contact met of bezoek je mensen die bij je in de buurt wonen? Komen anderen bij 

jou op bezoek? 

Maken de buren (of de buurt in het algemeen) deel uit van je netwerk, weten ze wie je 

bent, heb je er contact mee? 

36. Neem je deel aan activiteiten of maak je gebruik van voorzieningen in de stad waar je 

woont?  

Ga je op café? Naar de winkel? Naar de kapper? Naar de bioscoop? Neem je deel aan 

religieuze activiteiten? Neem je de bus? Ga je naar een dokter buiten het dienstencentrum? 

Ga je naar een openbaar zwembad?  

37. Helpen anderen je als je ze nodig hebt? 

Helpen mensen uit de buurt je? Krijg je ondersteuning in je gemeente als je het nodig 

hebt? Bv om over te steken 

38. Help je anderen wanneer deze je hulp nodig hebben? 

39. Ben je lid van een club? 

Lid van een sportclub, vrijetijdsclub? Jeugdbeweging?  

40. Neem je zelf een maatschappelijke rol op? Hou rekening met de kalenderleeftijd van de 

zorggebruiker! 

Ben je vrijwilliger? Zit je ergens in een bestuur, vergadering? Neem je deel aan 

overleg/vergaderingen binnen je dienstencentrum? Voel je je voldoende 

vertegenwoordigd hierin?  

41. Voel je je aanvaard in de samenleving?  

Wordt er op een gewone manier omgegaan met je in de samenleving? Wordt er rekening 

gehouden met je noden en behoeften op verschillende vlakken?  

 

 

DOMEIN RECHTEN 

Dit domein gaat over mensenrechten (respect, waardigheid en gelijkheid) en over concrete 

rechten (burgerschap, toegankelijkheid, gelijke behandeling) 

 

42. Heb je thuis/in je dienstencentrum een plek waar je helemaal jezelf kan zijn? 

Heb je thuis een eigen plek? Heb je een sleutel van je kamer? Heb je voldoende privacy? 

Is er voldoende privacy tijdens verzorgingssituaties? Zijn er afspraken wie je kamer mag 

betreden? Voel je je daar veilig? 

43. Mag je een huisdier houden als je dat wil? 

44. Heb je een partner als je dat wil? Hou rekening met de kalenderleeftijd van de 

zorggebruiker! 

Zou je een partner willen? Heb je iemand op het oog? Mag je samen op je kamer zijn met 

je partner? Zijn daar afspraken rond?  

45. Mag je gaan stemmen bij de verkiezingen? Hou rekening met de kalenderleeftijd van de 
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zorggebruiker! 

Weet je welke politieke partijen er zijn? Krijg je voldoende uitleg over wat stemmen 

precies inhoudt? 

46. Spreken de mensen gewoon met jou? Zeggen ze rare dingen? Hou rekening met de 

kalenderleeftijd van de zorggebruiker! 

Lachen ze soms met jou? Word je gelijk behandeld? Praten ze op een volwassen manier 

met jou? Word je soms gepest? Zijn de mensen vriendelijk? Word je rechtvaardig 

behandeld? 

47. Mag je je gedacht zeggen? Luistert men naar de dingen die je zegt? Mag je laten merken 

hoe je je voelt? 

Hebben ze tijd om naar jou te luisteren? Zijn er mensen die niet luisteren? Luistert men 

naar jouw gedacht? Kan je voor jezelf opkomen?  

48. Kan/mag je mee nadenken over je zorgplan? 

Weet je wat een zorgplan is? Mag je mee beslissen wat erin staat? Mag je aanwezig zijn 

op de vergaderingen waarop je plan wordt besproken? Mag een familielid of 

vertegenwoordiger deze rol voor jou vervullen wanneer nodig? 

49. Wordt je op een voor jouw begrijpelijke manier ingelicht over behandelingen/ therapieën/ 

de hulpverlening die men je wil bieden en kan je daarrond mee beslissen? Vb dieet, 

medische ingrepen, pijnbestrijding? Mag een familielid of vertegenwoordiger deze rol 

voor jou vervullen wanneer nodig? 

 

DOMEIN EMOTIONEEL WELBEVINDEN 

Dit domein gaat over de tevredenheid, het zelfbeeld en het ontspannen zijn van de cliënt 

 

50. Voel je je veilig en zeker in je omgeving?  

Waar voel je je goed? Ben je soms bang? Van wie/wat ben je soms bang?  

51. Heb je het gevoel dat je succesvol bent in de dingen die je doet? 

Wat kan je goed? Heb je vertrouwen in je eigen kunnen? Voel je jezelf succesvol? 

52. Krijg je respect van anderen? 

Geven anderen je soms complimentjes? Luisteren anderen naar je? Hoe gaan anderen 

(begeleiders, familieleden,…) met je om? 

53. Hoe vaak uit je liefde en genegenheid tegenover anderen? 

Toon je dat je iemand graag hebt? Zeg/uit je dat tegen deze persoon? 

54. Kun je zeggen dat je een gelukkig persoon bent?  

Ben je gelukkig? Ben je soms boos/blij/verdrietig/angstig? Geniet je van het leven? Lach 

je veel? Huil je vaak? Kan je je gevoelens tonen, kan je ermee bij iemand terecht?  

55. Kan je zijn wie je bent?  

Kan je bij je begeleiders jezelf zijn? Houden ze rekening met wat je goed/minder goed 

kan? Helpen ze je bij het stellen van grenzen?  

56. Ben je tevreden met hoe het gaat in je leven?  

Ben je content met je leven, op je werk, in je huis, in je vrije tijd? Waarover ben je wel 

tevreden, waarover niet?  

57. Heb je veel problemen?  

Pieker je veel? Heb je last van stress? Hoe ga je om met je problemen?  

58. Heb je last van psychische problemen? 

Voel je je soms depressief? Voel je je soms extreem vrolijk? Heb je last van 

dwanggedachten of handelingen? Hoe ga je hiermee om? Bij wie kan je hiervoor terecht?  

59. Wat is voor jou belangrijk?  
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Waarop ligt voor jou de nadruk? Wat wil je bereiken? Op welke levensaspecten leg jij het 

accent (gezondheid, geld, …). Wat vind je belangrijk dat gebeurt? Waarop moet gelet 

worden bij jou? 

60. Kun je mensen die voor jou belangrijk zijn vertrouwen?  

Doen de mensen wat ze beloofd hebben? Houden ze zich aan gemaakte afspraken? 

61. Heb je het gevoel dat je controle hebt over je leven?  

Weet je wat er wanneer gebeurt? Kan je hier zelf invloed op uitoefenen? Is het dagverloop 

voor jou voldoende duidelijk?  

62. Weet je wat er van je verwacht wordt?  

Weet je welke taken/activiteiten/opdrachten je (wanneer) moet doen? Stellen alle 

begeleiders dezelfde verwachtingen?  

 

DOMEIN FYSIEK WELBEVINDEN 

Dit domein gaat over de gezondheidstoestand van de cliënt 

 

63. Hoe gaat het over het algemeen met je gezondheid? Hoe voel je je? 

Heb je problemen met wandelen? Goede conditie? Waarvan heb je soms last? Heb je last 

van je rug? Moet je veel hoesten/niezen? Heb je epilepsie/diabetes? Heb je last van 

obstipatie, osteoporose, … 

64. Hoe vaak doe je aan sport of recreatieve activiteiten zoals fitness, fietsen, zwemmen, 

voetbal? 

Welke sporten doe je? Zou je graag sporten? Waarom wil je sporten? 

65. Krijg je genoeg rust en ontspanning? 

Wanneer rust je? Hoe kom je tot rust? Waar kan je rusten? 

66. Eet je gezond?  

Eet je voldoende fruit/groenten? Drink je voldoende water? Ben je tevreden over je 

uiterlijk? 

67. Heb je vaak pijn of ben je vaak ziek? 

Neem je medicatie? Heb je last van bijwerkingen van medicatie? Ben je bezorgd over 

‘pijn hebben’ of ‘ziek zijn’? Ben je bang om ziek te worden? Ga je veel naar de dokter?  

68. Heb je een goede nachtrust?  

Slaap je goed? Word je vaak wakker ’s nachts? Duurt het lang vooraleer je inslaapt? Heb 

je last van nachtmerries? Ben je nog moe als je ’s morgens opstaat? Kan je gemakkelijk 

opstaan?  

69. Heb je last van je motoriek? Bijvoorbeeld spasticiteit of vergroeiingen?  

70. Heb je last van voedingsproblemen?  

71. Kan je zelf de basisnoodzakelijke (deel)handelingen ivm persoonlijke hygiëne stellen? 

Hou rekening met de kalenderleeftijd van de zorggebruiker! 

Kan je jezelf wassen? Kan je je zelfstandig aankleden? Kan je zelfstandig naar het toilet 

gaan? Kan je zelfstandig eten?  

72. Kan je je zelfstandig verplaatsen? Hou rekening met de kalenderleeftijd van de 

zorggebruiker! 

Kan je zelfstandig een transfer uitvoeren? Kan je je zelfstandig binnen je woonomgeving 

verplaatsen? Kan je zelfstandig op pad (naar het dorp, winkel,…). Zijn er genoeg 

voorzieningen wat betreft mobiliteit: bus, trein, auto,… 

73. Krijg je op medisch/verzorgend vlak ondersteuning die tegemoet komt aan je wensen? 

Word je op een dergelijke manier verzorgd dat je je er gemakkelijk/comfortabel bij voelt? 

 

DOMEIN MATERIEEL WELBEVINDEN 
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74. Voel je je thuis in je woning? 

Woon je er graag? Wat vind je leuk of net minder leuk?  

75. Is je directe omgeving buiten je woon/activiteiten omgeving (bv straat, buurt) voldoende 

aangepast en toegankelijk? 

76. Is je woon en/of activiteitenomgeving op vlak van aankleding, temperatuur, verlichting, 

verluchting, luchtvochtigheid, akoestiek, hygiëne, toegankelijkheid voldoende aangepast 

aan je mogelijkheden, beperkingen en voorkeuren? 

77. Krijg je lekker en gevarieerd eten? 

78. Heb je een dusdanig inkomen dat je kan kopen wat je echt nodig hebt? Heb je genoeg geld 

om je eigen keuzes te kunnen maken? (bijvoorbeeld waar te wonen, wat te eten, welke 

kleding enzoverder). Hou rekening met de kalenderleeftijd van de 

zorggebruiker! 

Heb je soms geld tekort? Heb je een bewindvoerder?  

79. Heb je genoeg geld om te kunnen sparen? Hou rekening met de kalenderleeftijd van de 

zorggebruiker! 

80. Heb je belangrijke persoonlijke bezittingen zoals een radio, televisie, stereo, foto’s? 

81. Heb je een betaalde baan? Hou rekening met de kalenderleeftijd van de 

zorggebruiker! 

Verdien je ook elders geld? Krijg je geld in je atelier?  

82. Heb je adequate en aangepaste hulpmiddelen om je leven zo zelfstandig mogelijk te 

kunnen leiden? 

 

DOMEIN ARBEID EN ACTIVITEIT 

 

83. Heb je een dagbesteding/neem je deel aan activiteiten die je zelf zinvol/nuttig vindt? 

84. Doe je je werk/dagbesteding/activiteiten graag? 

85. Kan je zelf kiezen/bepalen welke dagbesteding/activiteiten je wilt doen? 

Kan je eventueel ook kiezen voor begeleid werken als je dat wil? 

86. Krijg je waardering voor het werk/de dagbesteding/de activiteiten dat je doet? 

Wordt je werk geapprecieerd? Krijg je respect voor wat je doet? 

87. Zijn de omstandigheden waarin je werkt goed? 

Is je werk/dagbestedingsomgeving voldoende veilig, toegankelijk, aangepast aan je 

mogelijkheden, beperkingen en voorkeuren? 

88. Krijg je voldoende ondersteuning bij je werk/dagbesteding/activiteiten? 

89. Heb je betekenisvolle contacten met collega’s/medewerkers? 

 

 

 


