
    

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek naar de invloed van ondersteuning bij (para)medisch-verzorgende handelingen op 

de zorgzwaarte van personen met een handicap binnen vzw Stijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoeker: Leen Vanermen 

2007-2008



v.z.w. Stijn 

 1 

Inhoudstabel 
1. Het Instrument Personeelsverdeling Stijn .......................................................................... 2 

a. Inleiding ......................................................................................................................... 2 

b. Factoren in het IPS ......................................................................................................... 2 

c. Praktische uitwerking ..................................................................................................... 2 

d. Concrete vertaling in een formule .................................................................................. 3 

e. Mogelijke verbetering van het instrument ..................................................................... 4 

2. Onderzoeksopzet ................................................................................................................ 4 

a. Probleemstelling en onderzoeksvragen .......................................................................... 4 

b. Onderzoeksgroep ............................................................................................................ 5 

c. Methoden ........................................................................................................................ 6 

d. Concrete uitvoering ...................................................................................................... 10 

3. Verwerking ....................................................................................................................... 11 

a. Onderzoeksvraag 1 ....................................................................................................... 11 

b. Onderzoeksvraag 2 ....................................................................................................... 11 

c. Onderzoeksvraag 3 ....................................................................................................... 12 

4. Resultaten ......................................................................................................................... 15 

a. Onderzoeksvraag 1 ....................................................................................................... 15 

b. Onderzoeksvraag 2 ....................................................................................................... 17 

c. Onderzoeksvraag 3 ....................................................................................................... 21 

5. Besluit ............................................................................................................................... 23 

6.  Schaal Leen Vanermen ..................................................................................................... 25 

a. Handleiding .................................................................................................................. 25 

b. Concrete invulinstructies .............................................................................................. 25 

c. Schaal ........................................................................................................................... 27 

d. Beslissingsbomen ......................................................................................................... 31 

7.  Bijlage .............................................................................................................................. 35 

 

 



v.z.w. Stijn 

 2 

1. Het Instrument Personeelsverdeling Stijn 

a. Inleiding 

Vzw Stijn is een netwerk voor dienstverlening aan personen met een handicap in Limburg. De 

vzw omvat negen dienstencentra, die op een deskundige en geïnspireerde manier het welzijn 

van mensen met een handicap proberen te bevorderen. Hierbij wordt voorrang gegeven aan 

personen met complexe problemen en aan hen die binnen de bestaande zorg geen adequaat 

antwoord vinden. 

Om kwaliteit van zorg te kunnen bieden, is een adequate personeelsverdeling van groot 

belang. Het idee om een instrument uit te werken voor personeelsverdeling is dan ook 

gegroeid vanuit de onvrede over het huidig wettelijk personeelskader. Er is in dit kader geen 

of alleszins een onvoldoende verband tussen de zorgbehoefte van de personen die begeleid 

worden en het personeelskader waarmee die begeleiding moet gebeuren. Dit maakt dat 

voorzieningen die personen opnemen met zware zorgbehoefte (bv lage zelfredzaamheid of 

ernstige gedragsproblemen) hiervoor niet beloond worden. Dit heeft als gevolg dat deze 

mensen extra lang op de wachtlijst blijven staan. 

Deze vaststellingen hebben ertoe aangezet om te zoeken naar een instrument voor 

personeelsherverdeling, waarbij op een meer objectieve basis een verband wordt gelegd 

tussen de zorgbehoefte en de personeelstoewijzing. 

Het doel van het Instrument voor Personeelsverdeling van vzw Stijn (IPS) is dan ook “een 

verantwoorde basis bekomen om de ‘zwaarte’ van de zorgverlening van de verschillende 

dienstencentra met elkaar te vergelijken en in functie daarvan personeel te herverdelen.” 

b. Factoren in het IPS  

De eerste factor is de zorgbehoefte als gevolg van de beperkingen van de individuele persoon 

met een handicap. Deze bepaalt immers of er al dan niet veel ondersteuning nodig is. 

De tweede factor is de vorm van de dienstverlening die wordt geboden, hiermee wordt op de 

duur van de dienstverlening gedoeld (gaat het om dagopvang of dag- en nachtopvang?).  

De laatste factor is het erkenningsgetal.  

c. Praktische uitwerking 

Zorgbehoefte 

Als operationalisering van de zorgbehoefte worden twee parameters gebruikt, namelijk de 

zelfredzaamheid en de chronische gedragsproblemen. Deze parameters werden gekozen 

omdat verondersteld wordt dat ze de grootste variatie in de zorgbehoefte weergeven. Voor het 
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meten van de zelfredzaamheid werd gekozen voor de schaal Vanden Boer. Deze schaal kan 

op een betrouwbare manier inschatten hoeveel ondersteuningsbehoefte er is op het vlak van 

elementaire zelfredzaamheid.  

Voor de inschatting van de gedragsproblemen wordt beroep gedaan op het Consensusprotocol 

Ernstig Probleemgedrag (CEP).  

Omdat de zorgbehoefte naast graad van afhankelijkheid ook afhankelijk is van de 

aanwezigheid, iemand die niet aanwezig is moet namelijk niet ondersteund worden, worden 

de zorgbehoeftes gecombineerd met de aanwezigheid.  

Vorm van dienstverlening 

Er wordt een onderscheid gemaakt op basis van tijdsduur van opvang: het personeel dat 

wettelijk wordt toegewezen aan de afdelingen voor dagopvang worden herverdeeld over de 

dagopvang, hetzelfde gebeurt voor de dag- en nachtopvang.  

Erkenningsgetal 

Circa 50% van de personeelstijd wordt toegewezen op basis van erkenning (capaciteit), de 

overige 50% wordt toegewezen op basis van de zorgzwaarte.  

d. Concrete vertaling in een formule 

Er werd voor gekozen om 50% van de beschikbare zorgtijd toe te wijzen op basis van 

primaire zorgen. Hiervoor werd gestart met een combinatie van de zorgzwaarte per 

zorggebruiker (zelfredzaamheid en gedragsproblemen) met zijn aanwezigheid. Aangezien 

enkel op basis van het resultaat hiervan niet tot aan de vooropgestelde 50% werd gekomen en 

aangezien zelfredzaamheid en gedragsproblemen niet enkel hun effect hebben op directe 

verzorging, maar ook op tijd die nodig is voor indirecte zorgverlening (eten klaarmaken, 

administratie, vergaderen, …)werden de tijden van de Schaal Guy Vanden Boer met 3 

vermenigvuldigd en de tijden van de CEP schaal met 2. De overige tijd wordt toegewezen in 

functie van de erkenning: een gelijke hoeveelheid personeelstijd per plaats of per bed. 

Hiermee wordt de factor erkenning ingebracht. De resterende personeelstijd wordt dus 

verdeeld zonder onderscheid naar leeftijd, aanwezigheid, aard van handicap of zorgbehoefte 

vanuit de overweging dat, ten eerste, na de voorafname voor primaire zorgen, elke persoon 

evenveel recht heeft op tijd voor activiteiten, begeleiding, individuele aandacht, enzoverder en 

ten tweede een aantal organisatorische functies slechts beperkt of niet gekoppeld zijn aan 

zorgzwaarte van bewoners (bv administratieve diensten). Heel concreet is de formule als volgt 

opgesteld: (3xGuy Vanden Boer + 2x CEP) X aanwezigheid + erkenning.  
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e. Mogelijke verbetering van het instrument 

Een dergelijk instrument is moeilijk perfect te maken. Het is niet eenvoudig om objectiviteit, 

praktische bruikbaarheid en rekenkundige elementen te combineren met het doel, namelijk de 

middelen eerlijk verdelen in functie van de zorgbehoefte. 

We zijn ervan overtuigd dat dit systeem reeds objectiever en eerlijker is dan de huidige 

wettelijke personeelsnorm. Anderzijds zijn we bereid ons instrument nog aan te passen als het 

tot een verbetering van deze doelstelling kan leiden. 

In navolging van deze bereidheid om verbeteringen aan te brengen werd ervoor gekozen een 

onderzoek te voeren naar andere elementen die de zorgzwaarte bepalen, naast de huidige 

opgenomen elementen: zelfredzaamheid en gedrag. 

Een onderdeel van dit onderzoek is de studie van de invloed van (para)medisch-verzorgende 

handelingen op de zorgzwaarte, het onderwerp van dit document.  

 

2. Onderzoeksopzet
1
 

a. Probleemstelling en onderzoeksvragen 

Uit gesprekken met directie en pedagogen van de vzw kwam naar voren dat naast 

zelfredzaamheid en gedrag ook andere elementen een rol spelen in de zorgzwaarte van 

personen met een handicap. Eén van de elementen die ze aangaven, was de mate van tijd dat 

ze moeten investeren in paramedische, medische en verzorgende handelingen. Handelingen 

als medicatie toedienen, bloednames, lavementen enzoverder werden aangeduid als erg 

tijdrovend.  

Er werd dan ook besloten hierover een meting op te zetten, die in kaart zou brengen of er 

effectief veel tijd besteed wordt aan dit soort handelingen, welk van deze handelingen 

significant tijd in nemen, of er bepaalde handelingen zijn die meer discrimineren in tijd dan 

andere of er bepaalde groepen kunnen onderscheiden worden en waar de cesuur tussen de 

verschillende groepen ligt. Uiteindelijke bedoeling is een schaal te construeren met die items 

die discrimineren voor tijd, deze schaal moet het mogelijk maken om op basis van de score op 

de items de zorggebruiker toe te wijzen aan een groep van zorgzwaarte op (para)medisch-

verzorgend gebied. Zo kan elke bewoner gescoord worden op deze items en kan een bepaalde 

zorggroep toegewezen worden aan de hand van een beslissingsboom. 

Concreet zijn de onderzoeksvragen als volgt te formuleren: 

                                                 
1
 Zowel de onderzoeksopzet, de verwerking als de uiteindelijke resultaten zijn bekomen in nauwe samenwerking 

met het centrum voor gezins en orthopedagogiek van de KULeuven 
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1. Wordt er effectief veel personeelstijd besteed aan (para)medisch-verzorgende handelingen? 

Zoja, welke handelingen worden het meest gescoord en welke handelingen nemen het 

meeste tijd in? 

2. Welk zijn die handelingen die het meest het verschil in zorgzwaarte tussen verschillende 

personen met een handicap bepalen? 

3. Is het mogelijk om op basis van de scores op deze handelingen een zorggroep voor wat 

betreft (para)medisch-verzorgende handelingen toe te kennen? 

b. Onderzoeksgroep 

In het onderzoek werden enkel de residentiële dienstencentra van de vzw betrokken, met 

andere woorden de drie ambulante diensten van de vzw namen niet deel. Uit de totale 

populatie van 826 zorggebruikers werd vervolgens een aselecte steekproef getrokken. Om te 

garanderen dat alle doelgroepen betrokken waren en dat de geselecteerde proefpersonen wel 

degelijk een voldoende mate van aanwezigheid (en dus observatietijd) zouden hebben, 

werden tussen de één en drie bewoners per leefgroep (afhankelijk van de grootte van de 

leefgroep) voor wie het voorbije jaar het meeste aanwezigheidsdagen geregistreerd werden, 

geselecteerd. Verder was de steekproef at random. Het resultaat is 201 proefpersonen uit in 

totaal 104 leefgroepen in zes dienstencentra van vzw Stijn.  

In onderstaande tabel staat weergegeven hoe de proefpersonen zich verhouden tegenover de 

verschillende dienstencentra en afdelingen, alsook hoe de verhouding mannen ten opzichte 

van vrouwen en de verhouding kinderen ten opzichte van volwassenen is. Tenslotte geeft de 

laatste tabel weer hoe de verdeling van de proefpersonen over de zorggroepen van de schaal 

Guy Vanden Boer en de CEP is.  

Verdeling over dienstencentrum en afdeling 

  Sint Oda ‘t Weyerke Sint Gerardus De Witte Mol De Klimroos ‘t Klavertje totaal 

aantal 60 52 51 22 8 8 201 

Percentage 
van de 
totale 
proefgroep 29,85 25,87 25,37 10,95 3,98 3,98 100 

          

  nursing internaat 
semi-
internaat dagcentrum bezigheid kortverblijf   

aantal 96 19 45 31 8 2 201 

Percentage 
van de 
totale 
proefgroep 47,76 9,45 22,39 15,42 3,98 1,00 100 
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Mannen/vrouwen in de proefgroep per dc 

 Sint Oda ‘t Weyerke Sint Gerardus De Witte Mol De Klimroos ‘t Klavertje totaal 

Man 36 27 38 12 6 6 125 

(62,19%) 

Vrouw 24 25 13 10 2 2 76 

(37,81%) 

 

Volwassenen/kinderen in de proefgroep per dc 

 Sint Oda ‘t Weyerke Sint Gerardus De Witte Mol De Klimroos ‘t Klavertje Totaal 

Kinderen 

(-21j) 

14 6 36 4 0 0 60 

(29,85%) 

Volwassen

en 

46 46 15 18 8 8 141 

(70,15%) 

 

Verdeling van de proefpersonen over zorggroepen Guy Vanden Boer  

  

zorggroep 
1 (101 
minuten) 

zorggroep 
2 (64 
minuten) 

zorggroep 
3 (46 
minuten) 

zorggroep 
4 (28 
minuten) 

zorggroep 
5 (11 
minuten) totaal  

guy vanden 
boer 55 25 52 52 17 201  

percentage 27,36 12,44 25,87 25,87 8,46 100  

        

Verdeling van de proefpersonen over zorggroepen CEP 

  

zorggroep 
1 (niet van 
toepassing) 

zorggroep 
2 (minst 
ernstig) 

zorggroep 
3 (matig 
ernstig) 

zorggroep 
4 (zeer 
ernstig) 

zorggroep 
5 (extreem 
ernstig) ongekend Totaal 

cep 114 43 29 12 1 2 201 

percentage 56,72 21,39 14,43 5,97 0,50 0,99 100 

 

c. Methoden 

Om het gewenste resultaat te bekomen, moest enerzijds tot een lijst van (para)medisch-

verzorgende handelingen die relevant zijn voor de gehandicaptensector gekomen worden, 

anderzijds moest gezocht worden naar een manier om personeelstijd besteed aan deze 

handelingen te meten.  

Voor het eerste onderdeel namelijk het komen tot een exhaustieve lijst van éénduidig 

omschreven en duidelijk van elkaar onderscheiden (para)medisch-verzorgende handelingen 

werd allereerst een literatuurstudie uitgevoerd. Uit diverse onderzoeken, bestaande schalen, 

brochures, protocollen werd een eerste inventaris van mogelijk (para)medisch-verzorgende 

handelingen opgesteld. Geraadpleegde literatuur was onder andere de Support Intensity Scale, 
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de ‘Minimale Ziekenhuisgegevens’, de brochure medisch-verzorgende handelingen van vzw 

Stijn enzoverder.  

Deze eerste versie werd afgecheckt bij diverse personeelsleden als dokters, verpleegkundigen, 

kinesisten enzoverder. De uiteindelijke lijst bestaat uit 11 hoofdcategorieën, die telkens 

onderverdeeld zijn in handelingen die hieronder ressorteren.  

Deze lijst werd nog aangepast na een proefmeting, waarin opvoeders en andere betrokkenen 

vragen mochten stellen en opmerkingen mochten geven.  

De uiteindelijke lijst ziet er als volgt uit: 

1) Ademhalingsstelsel 
a) mondverzorging: bijvoorbeeld bevochtigen van mondslijmvliezen of het 

oppervlakkig verwijderen van slijmen, te onderscheiden van aspiratie 
b) luchtwegenaspiratie- en drainage 
c) toediening en manipulatie van zuurstof 
d) gebruik en toezicht op beademingsapparatuur 
e) dagelijkse zorgen en controle bij de tracheacanule (buisje door luchtpijp) 
f) reanimatie met ambu (beademingsballon) 
g) wisselhouding in functie van ademhaling 

2) bloedsomloop 
a) aandoen/uitdoen van anti-embolie kousen en verbanden ter 

behandeling/preventie van veneuze aandoeningen 
b) assisteren/fixeren bij een bloedname (is niet gelijk aan bloedname zelf, is de 

nood aan extra personeel bij bloedname om vast te houden, te fixeren) 
c) peritoneale dialyse (zuiveren van bloed via buikvlies) 
d) controle en verzorging van artificiële toegangspoort: veneus (ader), arterieel 

(slagader), subcutaan (onderhuids) 
3) diabetes 

a) controleren van urine (bv controle stic, 24u collectie) 
b)   controleren van bloedwaarden (glycemie) 
c) onderhuids toedienen van insuline of glucagon (via spuit of pomp): hier hoort 

zowel het klaarmaken van de spuit, het instellen van de pomp, het aan- en 
afkoppelen bij 

d) afwegen van voedsel: enkel in functie van diabetes 
4) spijsverteringsstelsel 

a) opstellen, uitvoeren, noteren en controle van gegevens voor vochtbalans: dit 
enkel scoren wanneer gecontroleerd moet worden hoeveel vocht opgenomen 
wordt en hoeveel terug uitgescheiden wordt, bijvoorbeeld het afmeten van het 
volume urine bij risico op uitdroging of bij slechte nierafloop. 

b) verzorgen van gastrostomie : hier mogen enkel deze aspecten gescoord 
worden die buiten het toedienen van het voedsel vallen, dus niet het 
toedienen van voedsel, het doorspuiten van de leidingen, het oplossen van 
eventuele problemen met de apparatuur, wel verzorgen van button, opnieuw 
inbrengen van gastrostomie…. 

c) eenvoudige lavementen (darmspoeling) (bv:microlax, fleet) 
d) manueel verwijderen van stoelgang 
e) vervangen van ballonsonde via de buikwand 
f) plaatsen of vervangen van rectale sonde 

5) urinair en genitaal stelsel 
a) aanbrengen van condoomcatheter 
b) verzorgen van urostoma, vervangen van urinezakken,vervangen van 
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urostomieplaten (dit is de plaat die rond de urostoma bevestigd wordt om 
daar de urinezak aan te hangen). Niet het leegmaken van het zakje, dit hoort 
bij de zelfredzaamheid.  

c) vervangen van een verblijfssonde via de buikwand (cystofix): wanneer dit in 
een ziekenhuis wordt gedaan moet dit gescoord worden bij 7i: externe 
consulten 

d) sonderen van urinewegen 
e) spoelen van de blaas (vb blaasinstillatie, intravesicale toediening van 

medicatie) 
6) huid en wondverzorgingen 

a) aanbrengen van warmte of koude bv cold-pack 
b) acute wondzorg (bv traumatologische wonden, post-operatieve wonden) 
c) chronische wondzorg (curatief, bijvoorbeeld wonde bij decubitus) 
d) preventie van decubitus en intertrigo (roodheid in de lichaamsplooien): dit is 

preventie, het voorgaande is reeds curatief. Alle handelingen die uitgevoerd 
worden ter preventie van decubitus mogen hier gescoord worden. 

e) assistentie bij wondhechting, verwijderen van hechtingsmiddelen, wieken en 
drains 

f) verwijderen van oorstoppen 
g) verwijderen van losse, vreemde voorwerpen uit de ogen 

7) medicatietoedieningen: de gehele tijd van toedienen mag hier gescoord worden: het 
uit de blister/pillendoos halen, het mengen van juiste hoeveelheden,…niet het 
klaarzetten van medicatie 

a) toediening medicatie via de mond: wanneer gasten dit zelfstandig kunnen dit 
niet scoren, wanneer er controle nodig is, deze tijd van controle wel scoren, 
het klaarzetten van medicatie niet scoren, dit is indirecte zorg 

b) vaginale toediening (ovules, crèmes) 
c) aanbrengen van zalven, lotions, pleisters, verbanden (bij bv droge huid, 

kneuzingen): wanneer dit van toepassing is mbt wondzorg hier niet 
aanduiden, maar bij acute of chronische wondzorg 

d) oor en oogindruppeling 
e) toediening van neusdruppels en neussprays 
f) via de luchtweg (puffs, aerosol, rhinoflow) 
g) via maagsonde 
h) rectaal toedienen van medicatie 
i) subcutane (onderhuidse) toediening van medicamenten: anders dan insuline 

of glucagon, dit scoren bij 3c 
j) intramusculaire (in de spier) en intraveneuze (in de ader) (via de catheter) 

inspuitingen 
k) vaccinatie 
l) via drains 

8) diagnosestellende handelingen 
a) meten van lichaamstemperatuur 
b) staalafname en collectie van lichaamsafscheidingen bv urine, sputum 

(fluimen), stoelgang 
c) observatie en interpretatie van hartslag en ademhaling en bloeddruk, gebruik 

van PO2-meter (zuurstofgehalte in bloed), hartslagmeter 
d) bloedname of door punctie of via port a cath 
e) aflezen van huidtesten 
f) medisch onderzoek (jaarlijks, bij ziekte): enkel te scoren bij deze twee 

elementen, de wekelijkse doktersronde of een informeel consult zonder 
handelingen worden niet meegenomen. Handelingen die uitgevoerd worden 
tijdens het medisch onderzoek worden niet meer apart gescoord.  

g) actograaf (voor bepaling van nachtrust) 
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h) externe consulten (tandarts, orthopedist,…) 
9) orthopedische hulpmiddelen: bij deze items moet de tijd worden geregistreerd voor 

het aan/uitdoen van deze hulpmiddelen, alle directe hulp die je de bewoner biedt met 
betrekking tot deze hulpmiddelen. Hieronder hoort geen indirecte hulp als gipsen, 
pasbeurten en dergelijke.  

a) sta – apparaten (bijvoorbeeld staplanken, runner, parapodium (allemaal 
apparaten waarin niet kan gestapt worden) 

b) loophulpen (bijvoorbeeld HORS, Kaye Walker, krukken) 
c) orthesen voor de bovenste ledematen (bijvoorbeeld hand-polsspalk, 

armstrekkers) 
d) orthesen voor de onderste ledematen (bijvoorbeeld rijglaarzen, kniestrekkers, 

leafsprings met of zonder semi-orthopedische schoenen, stapbeugels, 
ringorthese) 

e) corset, schouderbanden 
f) orthopedische schoenen 
g) drukpakken 
h) orthese voor de heup (bijvoorbeeld ortimex en swash orthesen) 
i) totale nachtorthese (voorgevormde matras) 
j) helm 

10) therapieën  
a) kine-handelingen: hier mogen enkel deze kine handelingen gescoord worden 

die zo belangrijk zijn dat ze minstens 1 maal per week doorgaan omdat anders 
de gezondheid van de betrokken cliënt wordt benadeeld, net als in de andere 
items maakt het niet uit wie deze handelingen stelt of dit nu door een kinesist, 
opvoeder of verpleger gedaan wordt:  
wel: ademhalingsproblemen, pre en post operatief, contractuurpreventie, bij 
extreme spanningen, spierziekten  
niet: bezigheidstherapie, controlerende therapie, therapie die maar heel 
sporadisch voorkomt 

b) logo-handelingen: enkel te scoren wanneer in functie van ernstige 
slikproblemen. Niet scoren bij handelingen wat betreft zelfredzaamheid, 
bijvoorbeeld mixen van eten. Wel te scoren bij bijvoorbeeld het trainen van 
mondfuncties. Net als in de andere items maakt het niet uit wie deze 
handelingen stelt of dit nu door een kinesist, opvoeder of verpleger gedaan 
wordt 

11) varia 
a) behandeling en begeleiding tot epileptische insulten:hier niet scoren: 

medicatie toedienen (zie 6), consultatie van externen (zie 7), indirecte zorg 
zoals bespreking op team, …hier wel scoren: verzorging na insult, andere 
directe interacties met bewoner met betrekking tot epilepsie,… 

b) omgang met MRSA : zowel mbt het dragen van schort, masker, 
handschoenen (aan en uitdoen), als mbt hygiënische maatregelen (bv 
ontsmetting van kamer, materiaal,..) 

c) controle op luizen 
d) afplakken van ogen 
e) ziekenhuisopname: de volledige tijd die besteed wordt aan de ritten van en 

naar het ziekenhuis en de duur van bezoek mag gescoord worden. Andere 
handelingen gedurende dit bezoek  mogen dan niet gescoord worden bv 
aandoen van beugels,… 

f) voorbereiding en afsluiting van de handeling: Het proces dat bij de handeling 
hoort, namelijk het in en uit de rolstoel halen, het gebruik van tilhulp, het aan 
en uitdoen van kleding enzoverder moet hier gescoord worden. De tijd 
hieraan besteed moet hier dus apart gescoord worden en niet meegenomen in 
de tijd besteed aan de handeling op zich. 

g) andere: specificeer…………….: wanneer er medische handelingen voorkomen 
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die nergens anders op deze lijst voorkomen kunnen deze hier genoteerd 
worden en eveneens gescoord worden. Let wel: deze handelingen mogen niet 
onder 1 van de andere categorieën vallen en mogen enkel handelingen van 
directe zorg zijn. Dus bijvoorbeeld niet: overleg met ouders, klaarzetten van 
medicatie,…want dit is indirecte zorg. Ook mogen het geen handelingen zijn 
die te maken hebben met de zelfredzaamheid van de bewoner zoals wassen, 
voeden, kleden, dit zit immers al vervat in een ander gedeelte van het IPS, 
namelijk de Guy Vanden Boer) 

 

Het is de bedoeling van het onderzoek om te weten te komen hoeveel personeelstijd besteed 

wordt aan (para)medisch-verzorgende handelingen en meer concreet welke handelingen het 

meest differentiëren in personeelstijd. Om dit na te gaan werd besloten een tijdsmeting uit te 

voeren bij de betrokken proefpersonen. Daartoe werd een handleiding (zie bijlage 1) en een 

registratie-instrument (zie bijlage 2) gemaakt. Concreet was het de bedoeling dat telkens 

wanneer bij de proefpersonen één van de handelingen vermeld op de lijst uitgevoerd werd, de 

tijd dat hieraan besteed wordt genoteerd werd op het registratie-instrument.  

d. Concrete uitvoering 

De meting liep gedurende 14 dagen, eind juni 2007. Voor elke proefpersoon werd een 

enveloppe voorzien met daarin een handleiding, de lijst van (para)medisch-verzorgende 

handelingen en 14 registratie-instrumenten (voor elke dag van meting één). De meting liep in 

deze periode constant, dat wil zeggen dag en nacht en voor elke (para)medisch-verzorgende 

handeling die voorkwam op de lijst, onafgezien van door welk personeelslid deze handeling 

werd uitgevoerd. Dit konden zowel opvoeders, kinesisten, zelfstandige verpleegsters als 

anderen zijn.  

Het was de bedoeling dat de lijst met (para)medisch-verzorgende handelingen op voorhand 

goed werd doorgenomen, zodat voor alle personeelsleden duidelijk was over welke 

handelingen het ging en wat deze juist inhielden. Telkens wanneer eender welk personeelslid 

(intern of extern, opvoedend, medisch,…) één van de handelingen verrichtte die vermeld 

stonden op de lijst, moesten de minuten die deze handeling in beslag had genomen worden 

geregistreerd op het registratie-instrument, de eerste keer in het eerste vakje naast de 

handeling, de tweede keer in het volgende enzoverder (zie in bijlage 2 voor het registratie-

instrument) en dit dus voor het ganse etmaal. De tijd die besteed werd, moest afgerond 

worden op de volle minuut, seconden telden niet mee. Wanneer een handeling minder dan een 

minuut duurde, mocht 1 minuut genoteerd worden.  

Het ging in deze meting enkel over directe zorg, dus in directe interactie met de bewoner, niet 

over indirecte aspecten als overleg op team, besprekingen met ouder,…  
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Het proces dat bij de handeling hoort, namelijk het in en uit de rolstoel halen, het gebruik van 

tilhulp, het aan en uitdoen van kleding enzoverder kon gescoord worden onder varia: 

‘voorbereiding en afsluiting van de handeling (11f)’. De tijd hieraan besteed moest hier dus 

apart gescoord worden en niet meegenomen in de tijd besteed aan de handeling op zich. 

Wanneer een handeling uitgevoerd werd met twee personeelsleden of meer mocht de tijd die 

besteed werd ook verdubbeld of meer worden.  

Omdat het belangrijk is voor de validiteit van de meting dat iedereen op dezelfde manier 

scoort en omdat de handleiding en lijst redelijk uitgebreid waren, werd per dienstencentrum 

een informatiesessie georganiseerd waar de betrokken personeelsleden vragen konden stellen. 

Eveneens werd een DVD gemaakt door de audiovisuele dienst van vzw Stijn waar een 

uitgebreide uitleg over de meting op stond.  

Het uiteindelijke resultaat van deze tijdsmeting waren 201 keer 14 lijsten van (para)medisch-

verzorgende handelingen. 

 

3. Verwerking 

a. Onderzoeksvraag 1 

Om te antwoorden op de eerste onderzoeksvraag, namelijk: ‘Wordt er effectief veel 

personeelstijd besteed aan (para)medisch-verzorgende handelingen? Zoja, welke handelingen 

worden het meest gescoord en welke handelingen nemen het meeste tijd in?’ werd 

voornamelijk beschrijvende statistiek uitgevoerd in de zin van het opstellen van 

frequentietabellen en het vergelijken van data met elkaar. 

 

b. Onderzoeksvraag 2 

Voor de tweede onderzoeksvraag, namelijk ‘Welk zijn die handelingen die het meest het 

verschil in zorgzwaarte tussen verschillende personen met een handicap bepalen?’ liggen de 

analyses een heel stuk complexer. Vanuit de lijst met 70 (para)medisch-verzorgende 

handelingen, dienden deze handelingen afgezonderd te worden die het meest differentiëren in 

de tijd. Om dit te bekomen werd besloten een factoranalyse uit te voeren op de data. 

Vooraleer dit kon gebeuren moesten nog een aantal voorbereidende stappen genomen worden: 

 Aangezien de totale aanwezigheid in het kader van de observaties verschilt van subject tot 

subject (grotendeels ten gevolge van de aard van afdeling) was het noodzakelijk om de 

scores onderling vergelijkbaar te maken. Hiervoor werd per zorggebruiker het totaal 
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geobserveerde aantal minuten per item per dag gedeeld door het totaal aantal aanwezige 

minuten per dag. Dit resultaat werd vervolgens vermenigvuldigd met 100. Daarna werden 

deze percentages per dag opgeteld en gedeeld door het totaal aantal dagen. Op deze wijze 

geeft het bekomen resultaat het percentage minuten weer dat een bepaalde handeling in 

beslag nam over het totale aantal minuten dat de zorggebruiker aanwezig was.  

 Aangezien de scores per cliënt geclusterd zijn per leefgroep en deze leefgroepen op hun 

beurt geclusterd zijn binnen voorzieningen, hebben we te maken met een hiërarchische 

structuur binnen de dataset. Dit wil zeggen dat het mogelijk is dat de verschillende scores 

niet onafhankelijk zijn van elkaar, wat een schending van een assumptie voor standaard 

statistische technieken kan betekenen. Om na te gaan of er effectief van een 

betekenisvolle samenhang binnen voorzieningen en/of leefgroep sprake is, wordt deze 

hiërarchische structuur eerst onder de loep genomen door een “null random intercepts 

model” te fitten. 

 Er werd ook een itemreductie doorgevoerd. Allereerst werden de nooit gescoorde items 

verwijderd. De overige items vertoonden echter onvoldoende samenhang om een 

factoranalyse op uit te voeren, mede doordat de dataset ontzettend veel nullen bevatte. 

Eveneens was het aantal subjecten (N = 201) onvoldoende in verhouding tot het grote 

aantal variabelen (N =72) dat in de factoranalyse zou opgenomen worden. De subject-

variabele ratio (201/72 = 2.79) was aanzienlijk kleiner dan het minimum van 5. Een 

verdere item reductie was noodzakelijk om een factor analyse mogelijk te maken. Om 

deze reden werden items die slechts zeer sporadisch voorkomen verwijderd (criterium: 

maximum percentage < .50 minuten EN percentage 0 > .95). Uiteindelijk werden 45 items 

weerhouden (voor een lijst van deze items zie bijlage 3).  

Vervolgens werd een exploratorische factoranalyse (met Direct Oblimin rotatie) 

uitgevoerd en werden de bekomen factoren gecontroleerd op betrouwbaarheid aan de hand 

van Cronbach’s α. Tenslotte werd de correlatie met de scores op de schaal Guy Vanden 

Boer en de CEP nagegaan.  

 

c. Onderzoeksvraag 3 

Beschrijving 

cluster per 

variabele 2B 9a 9B 9F 11a 1a 1c 1g 7f 8c 11b 4c 4d 6c 6d 
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Om de derde onderzoeksvraag namelijk ‘Is het mogelijk om op basis van de scores op deze 

handelingen een zorggroep voor wat betreft (para)medisch-verzorgende handelingen toe te 

kennen?’ te beantwoorden, werden allereerst groepen onderscheiden op basis van de score op 

de som van de factoren. Met andere woorden per proefpersoon werd de score op de 

factoritems opgeteld en van deze factortotaalscores werd een verdeling in kwartielen gemaakt. 

Dit resulteert in vier clusters. Vervolgens is het de bedoeling dat deze groepen omschreven 

worden. Op itemniveau zijn de clusters duidelijk onderscheiden(zie tabel beschrijving clusters 

per variabele): item 9a scoort qua gemiddelde in cluster 1 lager dan in cluster 2, cluster 2 

lager dan in cluster 3 enzoverder. Het minimum is echter steeds 0 zodat je in elke cluster een 

grote variatie en overlap krijgt. De moeilijkheid is dat de items voorlopig enkel te 

beantwoorden zijn met 'komt voor' of 'komt niet voor'. Echter op deze manier is het moeilijk 

inhoudelijk de clusters te maken, er zou meer range in de antwoordmogelijkheden moeten zijn 

om de range in scores en in de clusters te kunnen benaderen.  

 

 

Eerst werd nagegaan of het inderdaad mogelijk is om clusters te maken aan de hand van 

ja/nee scores, zo dat iemand die bv op 9 van de 15 items 0 scoort automatisch in een bepaalde 

cluster komt. Uit de cijfers blijkt dat dit niet kan: bijvoorbeeld proefpersoon 177 zit in cluster 

4 hoewel hij op alle factoritems 0 scoort behalve op 1. Op dit item scoort hij echter zeer hoog, 

waardoor dat zijn factortotaal score hem toelaat tot zorggroep 4.   

De volgende piste was het bekijken van de tijdsscores om op basis daarvan diverse 

antwoordmogelijkheden te maken. Hiervoor werd vertrokken van de verdeling van de scores 

op elke variabele, bij deze berekening van kwartielen werd geen rekening gehouden met de 

nulscores op de variabelen. Op basis van de kwartielen werden deze mogelijke scores 

opgedeeld in 4 mogelijkheden, deze 4 mogelijkheden per variabele werden dan tegenover de 

reële scores gezet en op basis hiervan bijgestuurd. Tenslotte werd een gemiddeld cijfer per 

antwoordmogelijkheid berekend en een optie ‘niet van toepassing bijgevoegd’. Het 

eindresultaat werd dan nog eens tegenover de reële scores gezet en nagegaan hoeveel van de 

proefpersonen nog in de oorspronkelijk toegewezen cluster (op basis van de som van de 

scores op de factoren) terecht kwamen op basis van de schaal. Het resultaat was 94% en zelfs 

96% na nog wat aanpassingen. 

cluster 1 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 

cluster 2 0,00 0,10 0,01 0,14 0,00 0,03 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 0,00 0,01 0,03 

cluster 3 0,00 0,36 0,00 0,15 0,02 0,07 0,00 0,01 0,05 0,00 0,03 0,01 0,01 0,00 0,10 

cluster 4 0,03 1,07 0,52 0,19 0,17 0,21 0,22 0,05 0,48 0,17 0,28 0,03 0,06 0,11 0,27 
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Om van de score op een item tot een toewijzing tot een zorggroep te komen werd tenslotte een 

beslissingsboom opgemaakt. 

Toch is deze strategie ook niet optimaal. Het is moeilijk om te werken met inschattingen van 

ondersteuningstijd omdat deze verhoudingsgewijs anders liggen in de woon en dagopvang. 

Wanneer we teruggrijpen naar de oorspronkelijke scores, liggen die voor de woonopvang 

behoorlijk dicht bij de omgezette scores (van ruwe score naar percentage tot gemiddelde score 

op 7 dagen), voor de dagopvang is dit echter niet zo. De verklaring is gauw te vinden: we 

werken bij het omzetten namelijk met een gemiddelde aanwezigheid, die veel hoger ligt dan 

de reële aanwezigheid in een dagcentrum. Een bijkomend nadeel is de lage 

gebruiksvriendelijkheid van het inschatten van gemiddelde ondersteuningstijd temeer omdat 

diverse personeelsleden dit soort handelingen toepassen. We zagen verschillende mogelijke 

alternatieven: 

-een verschillende schaal voor woon en dagopvang waarbij de te scoren items wel gelijk 

zouden zijn, maar de antwoordmogelijkheden, de beslissingsboom en de uiteindelijke zorgtijd 

per zorggroep  verschillend zijn.  

-wanneer de dagcentra, naast de ondersteuningstijd besteed tijdens de aanwezigheid van de 

zorggebruiker, ook inschatten hoeveel tijd er nog aan deze handelingen besteed wordt in de  

thuissituatie kan wel één en dezelfde schaal met gemiddelde aanwezigheid gebruikt worden.   

-de antwoordmogelijkheden in plaats van kwantitatief kwalitatief maken. Met andere woorden 

op de onderverdelingen die gevonden werden kwalitatieve antwoordmogelijkheden plakken 

zoals bij de schaal Guy Vanden Boer, bv met menselijke hulp, met mechanische hulp. De 

scores op de antwoordmogelijkheden leiden dan tot een zorggroep, de gemiddelde 

ondersteuningstijd horende bij deze zorggroep kan dan verschillen of het nu om dagopvang of 

woonopvang gaat. Omdat de vorige twee pistes praktisch moeilijk haalbaar bleken werd op 

deze piste verder gegaan. Er werd daartoe een vraag verstuurd naar de medische dienst van 

elk dienstencentrum met per variabele de onderverdelingen in tijd die we gezien hebben in het 

databestand en enkele namen van zorggebruikers die tot deze onderverdelingen behoren. De 

vraag aan hen was dan of zij kunnen achterhalen wat het verschil is tussen een zorggebruiker 

die op die bepaalde variabele in de eerste onderverdeling scoort en iemand die in de tweede 

onderverdeling scoort, in welke zin twee mensen in dezelfde onderverdeling gelijke 

kenmerken hebben enzoverder.  

Vanuit de dienstencentra werd voor zo goed als elk item een aantal elementen aangegeven die 

ervoor kunnen zorgen dat dezelfde handeling bij de ene persoon meer tijd kost als de andere, 

we noemen dit in wat volgt een verzwaring. Omdat tot op dat moment enkel geweten was 
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welke proefpersonen op welke handeling hoeveel minuten scoren, maar nog niet omwille van 

welke verzwaring, werd vervolgens de vraag gesteld om voor elke proefpersoon aan te geven 

op welke handelingen hij scoort en daarbij op welk verzwarend element. Enkel op deze 

manier is het mogelijk om groepen van zorgzwaarte te onderscheiden.  

 

4. Resultaten 

a. Onderzoeksvraag 1 

Het heeft enkel zin (para)medisch-verzorgende handelingen mee te laten wegen in de 

bepaling van de zorgzwaarte als er effectief ook een voldoende aandeel van de personeelstijd 

wordt besteed aan dit soort handelingen in het algemeen.  

Wanneer we de geregistreerde tijd bij de proefpersonen extrapoleren naar de totale 

bewonersgroep (826) en dit getal afzetten tegenover het totaal aantal personeelsuren 

gedurende de registratietijd wordt duidelijk dat het percentage van de totale personeelstijd (dit 

houdt zowel directe zorg zoals opvoeders en therapeuten als indirecte zorg zoals technische 

dienst en administratie in) dat aan (para)medisch-verzorgende handelingen wordt besteed 

9,6% bedraagt. Wanneer we enkel kijken naar het percentage van de tijd dat personeel in de 

directe zorg staat besteed aan dit soort handelingen, bedraagt dit 12,5%. 

We kunnen uit deze hoge cijfers besluiten dat een voldoende groot deel van de personeelstijd 

wordt besteed aan (para)medisch-verzorgende handelingen om een verdere studie naar de 

bepalende elementen door te voeren. 

In de volgende grafieken kunnen de verschillen tussen de verschillende dienstencentra gezien 

worden zowel tegenover de totale personeelstijd als tegenover enkel de directe personeelstijd. 
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percentage medische tijd tgo totale DIRECTE 
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In wat volgt staan tabellen met betrekking tot de frequentie waarin de variabelen gescoord 

worden alsook een tabel die aangeeft aan welke variabelen het meeste tijd wordt besteed. Zie 

pagina 7 voor de legende.  
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Zoals we verder zullen zien, is het niet omdat bepaalde items vaak gescoord worden of er veel 

tijd aan besteed wordt, dat het ook deze items zullen zijn die als bepalend voor het verschil in 

personeelstijd worden weerhouden.  

b. Onderzoeksvraag 2 

Nagaan van voorwaarden voor factoranalyse 

Het resultaat van enerzijds het vergelijkbaar maken van de scores en anderzijds het reduceren 

van de dataset om factoranalyse mogelijk te maken is een dataset van 201 rijen die de 

proefpersonen representeren en 45 kolommen die de overgebleven variabelen weergeven. Op 

deze dataset werd een exploratorische factoranalyse uitgevoerd. Vooreerst moeten echter de 

resultaten van het nagaan van de hiërarchische structuur nog in rekening gebracht worden.  

De resultaten van deze analyse geven weer dat er geen significante samenhang is binnen de 

voorziening (cfr. Variatie voorziening = 3.338, p = .25). Wel geven de resultaten weer dat er 

een significante samenhang is binnen de leefgroepen (cfr. Variatie leefgroep = 16.039, p < 

.001). Met andere woorden de scores van de twee proefpersonen binnen een leefgroep 

correleren met elkaar. Ondanks dit significant resultaat geeft verder analyse weer dat het 

“design effect” op niveau van leefgroep aanzienlijk kleiner is dan 2. Bij de berekening van het 

design effect wordt er niet enkel rekening gehouden met de grootte van de samenhang binnen 

de leefgroep (= Intra Class Correlatie), maar ook met de gemiddelde leefgroepgrootte. Als 

vuistregel wordt gesteld dat bij een design effect kleiner dan 2 traditionele analytische 

technieken toegepast kunnen worden.  
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Uit de resultaten blijkt dus dat we verder kunnen gaan met de standaard statistische analyses.  

Er werd voor de factoranalyse gekozen voor exploratorische factoranalyse met direct oblimin 

rotatie. Bij deze vorm van rotatie gaat men er vanuit dat de factoren mogelijk onderling 

kunnen correleren.  

De KMO statistiek (=.63) geeft weer dat de data net voldoen aan het minimum criteria (.60) 

om factoranalyse te kunnen toe passen. Bartlett’s Test of Sphericity is significant, wat 

weergeeft dat de correlaties tussen de items voldoende zijn om factoranalyse te kunnen  

toepassen.  In de literatuur wordt weergegeven dat een steekproefgrootte van 150 à 200 een 

minimum is om factoranalyse toe te passen. Tevens wordt aangehaald dat de subject-variabele 

ratio best minimaal de waarde 5 aanneemt. In de huidige dataset hebben we 201 subjecten en 

45 variabelen, wat een ratio van 4.46 (201/45) impliceert. Dit geeft aan dat het dataset 

nagenoeg aan deze minimale eisen voldoet. Aangezien de dataset veel nullen bevat waren de 

variabelen rechtsscheef verdeeld, wat een schending van normaliteit tot gevolg had. 

Normaliteit is echter geen cruciale assumptie voor factoranalyse.  

Resultaten van de factoranalyse 

Op basis van een visuele inspectie van het scree-plot (zie onder) besloten we dat een drie-

factoren structuur in dit geval het meest aangewezen is. Zoals aangewezen in de literatuur 

werden enkel de items met factorladingen > .40  en cross-ladingen < .20 weerhouden.  
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Factor Number
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3 factoren (17 items) met percentage verklarende variantie van 26% 

 

 Factor 1 (7 items): alpha .71 

2b)  assisteren/fixeren bij een bloedname (is niet gelijk aan 

bloedname zelf, is de nood aan extra personeel bij bloedname 

om vast te houden, te fixeren) 

 7e)  toediening van neusdruppels en neussprays 

 8f)  medisch onderzoek 

9a)  orthopedische hulpmiddelen: sta – apparaten (bijvoorbeeld 

  staplanken, runner, parapodium (allemaal apparaten waarin niet 

  kan gestapt worden) 

 9b)  loophulpen (bijvoorbeeld HORS, Kaye Walker, krukken)  

 9f) orthopedische schoenen 

11a)  behandeling en begeleiding tot epileptische insulten 

 

 Factor 2 (6 items): alpha .84 

1a)  mondverzorging: bijvoorbeeld bevochtigen van  

  mondslijmvliezen of het oppervlakkig verwijderen van slijmen, 

  te onderscheiden van  aspiratie 

 1c) toediening en manipulatie van zuurstof 

 1g) wisselhouding in functie van ademhaling 

 7f) medicatie via de luchtweg (puffs, aerosol, rhinoflow) 

 8c)  diagnosestellende handelingen: observatie en interpretatie van 

  hartslag en ademhaling en bloeddruk, gebruik van PO2- 

  meter (zuurstofgehalte in bloed), hartslagmeter 
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 11b)  omgang met MRSA : zowel mbt het dragen van schort, masker, 

  handschoenen (aan en uitdoen), als mbt hygiënische maatregelen 

  (bv ontsmetting van kamer, materiaal,..) 

 

 Factor 3 (4 items): alpha .60 

4c) spijsverteringsstelsel: eenvoudige lavementen (darmspoeling) 

 (bv:microlax, fleet) 

4d) spijsverteringsstelsel: manueel verwijderen van stoelgang 

6c)  chronische wondzorg (curatief, bijvoorbeeld wonde bij 

decubitus) 

6d)  preventie van decubitus en intertrigo 

 

De drie factoren correleren heel zwak, wat aangeeft dat ze niet onder één overkoepelend 

construct (vb. paramedische handelingen) te plaatsen zijn: 

 Correlatie factor 1 – 2 = .14 

 Correlatie factor 1 – 2 = -.06 

 Correlatie factor 1 – 2 = .18 

 

Verder bekijken van resultaten 

Aangezien de bekomen verklaarde variantie eerder naar de lage kant is (26%) gingen we op 

zoek naar methoden die ervoor zouden zorgen dat de verklarende variantie zou stijgen, maar 

de betrouwbaarheid van de factoren behouden zou blijven. Uit de resultaten bleek dat steeds 

dezelfde variabelen naar voren kwamen, af en toe aangevuld met andere variabelen, de basis 

bleek echter telkens dezelfde variabelen te zijn als bij onze eerste analyse. Uit gesprekken 

kwam wel naar voren dat twee van de variabelen in factor 1, namelijk ‘medisch onderzoek’ 

(8f) en ‘neusdruppels’ (7
e
) op inhoudelijk vlak eerder vragen oproepen dan dat ze de 

vermoedens dat hierdoor zorgzwaarte stijgt staven. Na het herhalen van de analyses zonder 

deze twee variabelen bleek de verklarende variantie te zakken naar 24%, de betrouwbaarheid 

van factor 1 stijgt hier echter door.  

We besloten dan ook verder te gaan zonder deze twee items. Uiteindelijk behouden we drie 

factoren met in de eerste factor 6 items, de tweede factor 5 items en de laatste factor 4 items.  

Correlatie met de schaal Guy Vanden Boer 

Uit de resultaten van de correlatiematrix blijkt dat er een matige correlatie (.43) is tussen de 

schaal Guy Vanden Boer en de som van de scores op alle originele items van de lijst 

(para)medisch-verzorgende handelingen. Voor de factoren blijken de volgende correlaties: 

-een zwakke correlatie tussen factor 1 en de GVB-schaal (.22) 

-een zwakke correlatie tussen factor 2 en de GVB-schaal (.19) 

-een zwakke correlatie tussen factor 3 en de GVB-schaal (.19) 
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Hieruit kunnen we concluderen dat in het algemeen de originele items een matige correlatie 

met de GVB-schaal hebben. De uiteindelijke factoren correleren echter heel erg laag met 

GVB schaal, waardoor ze een toegevoegde waarde kunnen hebben op de GVB-schaal.  

Correlations

1 .429** .215** .188** .181*

.000 .002 .008 .011

199 199 199 199 199

.429** 1 .622** .457** .126

.000 .000 .000 .074

199 201 201 201 201

.215** .622** 1 .000 -.060

.002 .000 .999 .394

199 201 201 201 201

.188** .457** .000 1 .032

.008 .000 .999 .653

199 201 201 201 201

.181* .126 -.060 .032 1

.011 .074 .394 .653

199 201 201 201 201

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

gvdb

SOM

Factor1

Factor2

Factor3

gvdb SOM Factor1 Factor2 Factor3

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

 
Van handelingen tot schaal 

De bedoeling van het onderzoek is, zoals gezegd, tot een schaal te komen om de zorgzwaarte 

op vlak van (para)medisch-verzorgende handelingen in kaart te brengen. Tot dusver hebben 

we 15 items. Zoals reeds gezegd bleek uit de tijdsmeting dat het niet volstaat om louter aan te 

geven of een item van toepassing is of niet om recht te doen aan de zorgzwaarte van een 

individu. Van elk item werd daarom in kaart gebracht welke verzwarende elementen tot een 

verschil in ondersteuningstijd zouden kunnen leiden. Deze verzwaringen werden vervolgens 

vertaald in antwoordmogelijkheden, zodat het mogelijk was om elk item te scoren. Zie bijlage 

4 voor een overzicht van de antwoordmogelijkheden per item. Concrete instructies bij het 

invullen volgen later. 

c. Onderzoeksvraag 3 

Oorspronkelijk werden op basis van de kwartielen 5 zorggroepen weerhouden: de eerste 

zorggroep was de hele grote groep van personen waarbij deze handelingen niet van toepassing 

is, verder 4 groepen met telkens een stijgende gemiddelde tijd. Echter, de gemiddelde tijd van 

de tweede zorggroep bleek 1 minuut te zijn, vandaar werd besloten de zorggroep ‘niet van 

toepassing’ en deze zorggroep samen te voegen. In de tabel hieronder kan gezien worden 
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welke zorggroepen nu nog onderscheiden worden en hoeveel zorgminuten hieraan gekoppeld 

worden.  

range, 

gemiddelde 

en aantal 

per cluster   cluster 1 cluster 2 cluster 3 cluster 4 

  range 0-2,37 2,52-5,54 5,72-12,41 12,62-173,3 

totaal gemiddelde 0,36 3,89 8,36 39,45 

  aantal 118 26 28 29 

 

We hebben nu enerzijds een score op 15 handelingen, anderzijds 4 zorggroepen. Het is nu de 

bedoeling dat op basis van de score op deze 15 handelingen de juiste zorggroep toegewezen 

wordt. Hiervoor werden beslissingsbomen opgesteld. Om deze beslissingsbomen op te stellen 

werd allereerst per proefpersoon de items en verzwaringen waarop deze scoorde 

geïnventariseerd. Vervolgens werd nagegaan in welke cluster hij viel op basis van de gemeten 

tijd. Hierna werd per tijdscluster nagegaan welke combinaties van items en verzwaringen 

hierin voorkomen. Hieruit kwam naar voren dat wanneer men op meer dan 4 items scoort, 

men sowieso in de hoogste zorggroep terecht komt, ongeacht op welke items men scoort en 

welke verzwaringen. Vervolgens kwam naar voren dat bij een aantal zeer specifieke scores 

een automatische toegang tot de hoogste zorggroep gerechtvaardigd was, ongeacht welke 

andere items of verzwaringen gescoord worden. Dit is zo bij het item MRSA, bij de beide 

verzwaringen en bij het item epilepsie, verzwaring meermaals per maand + een andere 

verzwaring. In de overige gevallen bleek vanuit de data dat een eerste grote opdeling kon 

gemaakt worden vanuit het aantal items die gescoord zijn. Wanneer 4 items gescoord werden, 

kwam uit de data naar voren dat enkel zorggroep 3 of 4 van toepassing zijn, afhankelijk van 

of bij elk van deze items ook een verzwaring werd gescoord is de uiteindelijke score 3 of 4. 

Wanneer 3 items gescoord werden, zagen we vanuit de data dat deze zorggebruikers tot groep 

2, 3 of 4 op basis van tijd kunnen behoren. Afhankelijk van op hoeveel items er een 

verzwaring gescoord is wordt de uiteindelijke zorggroep bepaald.    Wanneer 2 items van 

toepassing zijn, bleek uit de data dat alle zorggroepen mogelijk zijn. De differentiatie wordt 

gemaakt door het aantal items waar een verzwaring op is gescoord en het aantal verzwaringen 

per item. Ook bij het scoren van één item zijn alle zorggroepen mogelijk. Afhankelijk van het 

aantal verzwaringen op dat ene item, wordt de keuze van de zorggroep bepaald.  
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5. Besluit 
De basisbetrachting van dit onderzoek was te weten te komen of er effectief een significant 

gedeelte van de personeelstijd wordt besteed aan (para)medisch-verzorgende handelingen en 

indien ja een schaal te construeren met die items die discrimineren voor tijd, die het mogelijk 

maakt om op basis van de score op deze items de bewoner toe te wijzen aan een groep van 

zorgzwaarte op (para)medisch-verzorgend gebied. 

Uit dit onderzoek is gebleken dat inderdaad een groot gedeelte van de totale personeelstijd 

naar dit soort handelingen gaat, om precies te zijn 9,6%. Wanneer we dit enkel bekijken 

tegenover de personeelsuren die besteed worden aan de directe zorg is dit 12,5% 

Deze cijfers doen ons besluiten dat het de moeite waard is na te gaan welke van deze 

(para)medisch-verzorgende handelingen het meeste verschil uitmaken in ondersteuningstijd 

door het personeel. 

Om dit te doen werd allereerst de dataset klaar gemaakt door het aantal variabelen te 

reduceren en door één score per proefpersoon per variabele, die reeds gewogen is voor 

aanwezigheid, te creëren. Nadat door middel van het fitten van een ‘null random intercept 

model’ is gebleken dat de traditionele analytische technieken mogen gebruikt worden (maw: 

de hiërarchische structuur van de data is van geen invloed op de resultaten) werd overgegaan 

tot exploratorische factoranalyse. Uit deze analyses kwamen 3 factoren naar voren die in 

totaal 26% van de variantie verklaren en die 17 items bevatten. Na inhoudelijke analyse en 

feedback werden uit de eerste factor nog twee variabelen verwijderd wat resulteert in een lijst 

van 15 variabelen die 24% van de variantie verklaren.  

Hoewel dit getal erg klein lijkt zijn is een sterk punt dat de samenhang met de schaal Guy 

Vanden Boer laag is (rond de 0,20) en dat de (para)medisch-verzorgende handelingen dus 

extra informatie leveren ten opzichte van informatie over de ondersteuningsnood op vlak van 

elementaire zelfredzaamheid.  

 

 3 factoren (15 items) met percentage verklarende variantie van 24% 

 

 Factor 1 (7 items): alpha .73 

2b)  assisteren/fixeren bij een bloedname (is niet gelijk aan 

bloedname zelf, is de nood aan extra personeel bij bloedname 

om vast te houden, te fixeren) 

9a)  orthopedische hulpmiddelen: sta – apparaten (bijvoorbeeld 

  staplanken, runner, parapodium (allemaal apparaten waarin niet 

  kan gestapt worden) 
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 9b)  loophulpen (bijvoorbeeld HORS, Kaye Walker, krukken)  

 9f) orthopedische schoenen 

11a)  behandeling en begeleiding tot epileptische insulten 

 

 Factor 2 (6 items): alpha .84 

1a)  mondverzorging: bijvoorbeeld bevochtigen van  

  mondslijmvliezen of het oppervlakkig verwijderen van slijmen, 

  te onderscheiden van  aspiratie 

 1c) toediening en manipulatie van zuurstof 

 1g) wisselhouding in functie van ademhaling 

 7f) medicatie via de luchtweg (puffs, aerosol, rhinoflow) 

 8c)  diagnosestellende handelingen: observatie en interpretatie van 

  hartslag en ademhaling en bloeddruk, gebruik van PO2- 

  meter (zuurstofgehalte in bloed), hartslagmeter 

 11b)  omgang met MRSA : zowel mbt het dragen van schort, masker, 

  handschoenen (aan en uitdoen), als mbt hygiënische maatregelen 

  (bv ontsmetting van kamer, materiaal,..) 

 

 Factor 3 (4 items): alpha .60 

4c) spijsverteringsstelsel: eenvoudige lavementen (darmspoeling) 

 (bv:microlax, fleet) 

4d) spijsverteringsstelsel: manueel verwijderen van stoelgang 

6c)  chronische wondzorg (curatief, bijvoorbeeld wonde bij 

decubitus) 

6d)  preventie van decubitus en intertrigo 

 

Vervolgens werd op basis van de factortotaalscores (de som van de scores op de factoritems) 

groepen onderscheiden. Met andere woorden op basis van de kwartielen werd de groep 

proefpersonen in vier clusters onderverdeeld. Om het mogelijk te maken in de toekomst 

zorggebruikers aan een bepaalde zorggroep toe te wijzen werden enerzijds per item 

antwoordmogelijkheden voorzien, anderzijds werden beslissingsbomen opgesteld die op basis 

van de toegekende antwoorden tot een correcte zorggroep toeleiden. De eerste zorggroep 

geeft geen extra zorgminuten, de tweede zorggroep 4 extra zorgminuten, de derde 8 extra 

zorgminuten en de vierde 39. Eindresultaat is de schaal ‘Leen Vanermen, vernoemd naar de 

auteur. In wat volgt kunnen de handleiding, concrete invulinstructies, de schaal en de 

beslissingsbomen teruggevonden worden. 
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6. Schaal Leen Vanermen 

a. Handleiding 

In deze schaal wordt gepeild naar noodzakelijke ondersteuning op vlak van (para)medisch-

verzorgende handelingen. Het gaat zeer duidelijk om handelingen waarbij de zorggebruiker 

betrokken is, de zogenaamde directe begeleidingstijd, dus niet het louter houden van toezicht 

en geen indirecte zorg zoals het aanmeten van orthopedisch materiaal of klaarzetten van 

medicatie. Het gaat om het daadwerkelijk ondersteunen van een persoon, bv. bij het aandoen 

van zijn orthopedische schoenen. De schaal is gericht op het bepalen van de 

ondersteuningsbehoefte op vlak van (para)medisch-verzorgende handelingen. Om dit te 

bereiken werd een grootscheepse meting uitgevoerd waaruit enkel die variabelen werden 

weerhouden die verschil uitmaken in de tijd die het personeel aan een bepaalde persoon 

besteedt. Met andere woorden, dit is een schaal om de ondersteuningstijd van het personeel 

voor dit soort handelingen te bepalen, niet om alle mogelijkheden en beperkingen op dit vlak 

weer te geven. Net daarom zal u veel op het eerste zicht zeer relevante handelingen zoals 

bijvoorbeeld het aanbieden van kiné of het ondersteunen bij het aandoen van rijglaarzen hier 

niet terugvinden, maar wel die handelingen die het best differentiëren in tijd. 

Bij het scoren van de items moet het totaalbeeld van de persoon voor ogen gehouden worden, 

met andere woorden de doorsnee zorg die nodig is. Bijvoorbeeld wanneer een persoon zeer 

vaak zuurstoftoediening krijgt, maar net tijdens de periode van scoring niet, mag dit toch van 

toepassing gescoord worden. Bij twijfel kunnen de afgelopen drie maanden voor ogen 

gehouden worden.  

Bij het beoordelen van de items mogen ook handelingen uitgevoerd door zelfstandigen 

verplegers, kinesisten en dergelijke in rekening gebracht worden. 

b. Concrete invulinstructies 

De schaal bestaat uit 15 items. Lees eerst grondig na wat onder het item bedoeld wordt en wat 

niet. Geef dan weer welke antwoordmogelijkheid het best aan de realiteit voldoet. U doet dit 

als volgt: 

· ga eerst na of het item voor de zorggebruiker van toepassing is 

· indien niet: vink 'niet van toepassing' aan  

· indien wel: ga na of de handeling voor het personeel extra directe begeleidingstijd in 

beslag neemt (bv. wanneer epilepsie van toepassing is, maar deze persoon enkel 
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absences heeft waar gewoon toezicht voor nodig is, is er geen extra directe 

begeleidingstijd voor nodig) 

· indien de handeling geen extra directe begeleidingstijd in beslag neemt, vink 'niet van 

toepassing' aan.  

· indien de handeling wel extra directe begeleidingstijd in beslag neemt, bekijkt u de 

andere scoremogelijkheden. Wanneer de handeling voorkomt, extra directe 

begeleidingstijd inneemt, maar geen van de verzwaringen die na de '+' komen van 

toepassing zijn,scoort u 'van toepassing' 

· wanneer één of meerdere verzwaringen van toepassing zijn, duidt u alle relevante 

verzwaringen aan, meer dan één antwoord is bij de verzwaringen dan ook 

mogelijk. Het kan zijn dat wanneer voor de zorggebruiker een verzwaring in 

aanmerking komt, de voorbeelden bij 'van toepassing' niet gelden. Echter, wanneer een 

verzwaring geldt, wordt enkel 'van toepassing' en de verzwaring zelf in aanmerking 

genomen. Bijvoorbeeld: wanneer bij mondverzorging de verzwaring 'oppervlakkig 

wegzuigen van slijmen' gescoord is, is de score op dit item 'van 

toepassing+oppervlakkig verwijderen van slijmen'. Het kan echter zijn dat de uitleg 

die bij 'van toepassing' staat, namelijk 'het zuiver maken van de mond met hextril', 

voor deze zorggebruiker niet geldt. Aangezien er een verzwaring is gescoord, wordt 

dit echter niet meegenomen, enkel het feit dat het van toepassing is voor deze 

zorggebruiker.  

 Om op basis van de toegekende scores tot een zorggroeptoewijzing te komen, dienen 

de beslissingsbomen doorlopen te worden. Doorloop eerst voor iedereen de 

startbeslissingsboom, vanuit deze beslissingsboom wordt duidelijk welke volgende 

beslissingsboom u moet doorlopen om tot de zorggroeptoewijzing te komen.  
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c. Schaal  

Assisteren/fixeren bij een bloedname: is niet gelijk aan bloedname zelf, het is de nood aan 

extra personeel bij bloedname om vast te houden, te assisteren, te fixeren. 

 

1.1.Niet van toepassing: geldt wanneer de handeling niet wordt gesteld bij deze zorggebruiker 

of wanneer er geen extra personeelstijd voor nodig is. Voor dit item moet niet van toepassing 

gescoord worden wanneer er zelden of nooit bloednames zijn (minder dan drie  maal per jaar) 

of wanneer er geen assistentie/fixatie nodig is bij bloedname. 

1.2.Van toepassing: geldt wanneer de handeling van toepassing is en wanneer er extra 

personeelstijd voor nodig is. Bij deze handeling moet van toepassing gescoord worden, 

wanneer bloednames frequenter voorkomen dan 2x/jaar en daar assistentie/fixatie voor 

noodzakelijk is. Assistentie/fixatie kan nodig zijn omwille van ongecontroleerde bewegingen, 

angst of gedragsproblemen.  

 

 

2. Sta-apparaten: zijn bijvoorbeeld staplanken, runner, parapodium: allemaal apparaten 

waarin niet kan gestapt worden. 

 

2.1. Niet van toepassing: geldt wanneer de handeling niet wordt gesteld bij deze 

zorggebruiker of wanneer er geen extra personeelstijd voor nodig is.  

2.2. Van toepassing: moet gescoord worden wanneer deze zorggebruiker gebruik maakt van 

een sta-plank en het personeel hier extra tijd moet insteken, maar geen van de verzwaringen 

van toepassing is. 

2.2.1. Van toepassing + 2 personeelsleden noodzakelijk  omwille van gewicht, spasticiteit of 

slechte mobiliteit. 

2.2.2. Van toepassing + meermaals per dag als er meer als één maal per dag gebruikt gemaakt 

wordt van het sta-apparaat voor deze zorggebruiker. 

2.2.3. Van toepassing + extra materiaal noodzakelijk als er extra materiaal noodzakelijk is 

voor het gebruik van het sta-apparaat: rijglaarzen, korset,… 

2.2.4. Van toepassing + constante begeleiding noodzakelijk als tijdens de periode op het sta-

apparaat constante begeleiding noodzakelijk is: deze verzwaring mag enkel gescoord worden 

wanneer deze begeleiding in functie van medische of verzorgkundige overwegingen gebeurt, 

niet omwille van gedragsproblemen. Deze verzwaring mag ook enkel gescoord worden 

wanneer er daadwerkelijk sprake is van begeleiding, niet wanneer enkel toezicht gehouden 

wordt. 

 

3. Loophulpen: bijvoorbeeld Kaye Walker, krukken: het gaat hier om een vragenlijst voor 

(para)medisch-verzorgende handelingen, dus tijd die besteed wordt aan het ontwikkelen van 

de vaardigheid mag hier niet gescoord worden. Het gaat enkel om het onderhouden van 

bestaande mogelijkheden. 

 

3.1. Niet van toepassing: geldt wanneer de handeling niet wordt gesteld bij deze 

zorggebruiker of wanneer er geen extra personeelstijd voor nodig is. Bij dit item is dit 

bijvoorbeeld wanneer de zorggebruiker de loophulp zelfstandig aan en uit doet en ook tijdens 

het gebruik geen ondersteuning nodig heeft. 

3.2. Van toepassing: moet gescoord worden wanneer de persoon ondersteuning nodig heeft bij 

het aan en uitdoen 
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3.2.1. Van toepassing + voortdurende begeleiding tijdens gebruik van loophulp is 

noodzakelijk. Aangezien dit een item is dat sterk differentieert mag dit enkel gescoord worden 

wanneer deze begeleiding tijdens gebruik van loophulp meer voorkomt dan enkel tijdens de 

kiné of meer éénmaal per week  

 

4. Orthopedische schoenen: onder dit item mogen geen rijglaarzen of andere orthesen voor 

de onderste ledematen gescoord worden, enkel orthopedische schoenen. Semi-orthopedische 

schoenen mogen gescoord worden wanneer deze gelijkaardig zijn qua tijdsinvestering met 

orthopedische schoenen, anders niet.  

 

4.1.Niet van toepassing: geldt wanneer de handeling niet wordt gesteld bij deze zorggebruiker 

of wanneer er geen extra personeelstijd voor nodig is. Bij dit item is dit bijvoorbeeld wanneer 

de zorggebruiker de schoenen zelfstandig aan en uit doet. 

4.2.Van toepassing: moet gescoord worden wanneer de zorggebruiker orthopedische schoenen 

heeft en het personeel moet ondersteunen bij het aan en uitdoen en geen van de verzwaringen 

van toepassing is. 

4.2.1.Van toepassing + de schoenen moeten meermaals per dag aan en uit gedaan worden 

4.2.2.Van toepassing + schoenen zijn zeer moeilijk aan te doen omwille van veters, 

rijgwerk,… 

4.2.3.Van toepassing + er is weerstand tegen het aan en uitdoen van de schoenen omwille van 

spierspanning of angst. 

 

5. Behandeling en begeleiding tot epileptische insulten: Niet scoren: medicatie toedienen, 

consultatie van externen, indirecte zorg zoals bespreking op team, …Wel scoren: verzorging 

na insult, andere directe interacties met bewoner met betrekking tot epilepsie,… 

 

5.1. Niet van toepassing: geldt wanneer de handeling niet wordt gesteld bij deze 

zorggebruiker of wanneer er geen extra personeelstijd voor nodig is. Bij dit item is dit 

bijvoorbeeld wanneer de zorggebruiker absences doet, waar enkel toezicht voor noodzakelijk 

is.  

5.2. Van toepassing:moet worden gescoord wanneer de zorggebruiker epilepsie heeft en voor, 

tijdens of na de aanvallen ondersteuning nodig heeft, maar geen van de verzwaringen van 

toepassing is. 

5.2.1. Van toepassing + intense ondersteuning tijdens insult: bv in bed leggen, uit rolstoel 

halen… 

5.2.2. Van toepassing + zware gevolgen van aanval: bv opnieuw wassen en aankleden 

5.2.3. Van toepassing + meer als eenmaal per maand komt een epilepsie aanval voor waarbij 

ondersteuning nodig is. 

 

6. Mondverzorging: bijvoorbeeld bevochtigen van mondslijmvliezen of het oppervlakkig 

verwijderen van slijmen. Onder dit item niet scoren: diepe aspiratie, dagdagelijkse 

tandhygiëne (tanden poetsen, flossen,…). 

 

6.1. Niet van toepassing: geldt wanneer de handeling niet wordt gesteld bij deze 

zorggebruiker of wanneer er geen extra personeelstijd voor nodig is. 

6.2. Van toepassing: moet worden gescoord wanneer de mond bijvoorbeeld regelmatig moet 

zuiver gemaakt worden met hextril, velletjes van tong moeten verwijderd worden, orale gel 

moet aangebracht worden, maar wanneer geen van de verzwaringen voor deze zorggebruiker 
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geldt. Dit item mag enkel gescoord worden wanneer dit meer tijd inneemt of vaker voorkomt 

dan de normale tijd besteed aan tandhygiëne.  

6.2.1. Van toepassing + verwijderen van slijmen en ondersteunen bij ophoesten. 

6.2.2. Van toepassing + oppervlakkig wegzuigen van slijmen. 

 

7. Toediening en manipulatie van zuurstof 

 

7.1.  Niet van toepassing: geldt wanneer de handeling niet wordt gesteld bij deze 

zorggebruiker of wanneer er geen extra personeelstijd voor nodig is. 

7.2. Van toepassing: moet gescoord worden wanneer af en toe wordt zuurstof toegediend, 

maar enkel bij periodes van ziekte of terugval. Bv bij lage saturatie. 

7.2.1. Van toepassing + constante toediening: dit moet gescoord worden wanneer deze 

persoon systematisch of op zijn minst een of enkele keren per dag voorzien wordt van 

zuurstof 

 

8. Wisselhouding in functie van ademhaling: Enkel in functie van betere ademhaling, in 

functie van preventie van decubitus komt aan bod in het betreffende item 

 

8.1. Niet van toepassing: geldt wanneer de handeling niet wordt gesteld bij deze 

zorggebruiker of wanneer er geen extra personeelstijd voor nodig is. 

8.2. Van toepassing: moet gescoord worden wanneer houdingsaanpassingen ifv ademhaling 

gebeuren bij periodes van ziekte of terugval. 

8.2.1. Van toepassing + systematisch: dit moet gescoord worden, wanneer de zorggebruiker 

dag in dag uit moet gedraaid worden in functie van zijn of haar ademhaling. 

 

9. Medicatie via de luchtweg (puffs, aerosol, rhinoflow) 

 

9.1. Niet van toepassing: geldt wanneer de handeling niet wordt gesteld bij deze 

zorggebruiker of wanneer er geen extra personeelstijd voor nodig is. Voor dit item wil dit 

zeggen dat de persoon bv wel een puff heeft, maar deze zelf hanteert. 

9.2. Van toepassing: moet gescoord worden wanneer ondersteuning nodig is bij medicatie via 

de luchtweg, maar geen van de verzwaringen voor deze zorggebruiker geldt.  

9.2.1. Van toepassing + verschillende malen per dag wordt gebruik gemaakt van de medicatie 

9.2.2. Van toepassing + constante begeleiding tijdens aerosol of rhinoflow 

 

10. Observatie en interpretatie van hartslag en ademhaling en bloeddruk, gebruik van 

PO2-meter (zuurstofgehalte in bloed), hartslagmeter. 
 

10.1. Niet van toepassing: geldt wanneer de handeling niet wordt gesteld bij deze 

zorggebruiker of wanneer er geen extra personeelstijd voor nodig is. 

10.2. Van toepassing: moet gescoord worden wanneer af en toe parameters worden 

geregistreerd, maar enkel bij periodes van ziekte of terugval. 

10.2.1. Van toepassing + constante monitoring: deze verzwaring moet gescoord worden 

wanneer bepaalde parameters constant gemonitord worden of op systematische wijze (niet 

enkel bij ziekte of zwakke toestand) één of meermaals daags geregistreerd worden. 

 

11. Omgang met infectieziekten zoals MRSA 
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11.1. Niet van toepassing: er worden geen maatregelen genomen in functie van infectieziekten 

of enkel elementaire handelingen zoals handen wassen na verzorging of handschoenen 

aandoen bij contact met bloed, lichaamsvocht of stoelgang bv veranderen luier, lavement, 

intiem toilet, mondverzorging.   

11.2. Van toepassing: moet worden gescoord wanneer extra maatregelen worden genomen in 

functie van infectieziekten: bv handen worden ontsmet bij elke contact, handschoenen worden 

gebruikt bij verzorging, veel gebruikte materialen worden dagelijks ontsmet. 

11.2.1. Van toepassing + beschermende kledij: er wordt gebruik gemaakt van schort en 

mondmasker bv bij wondverzorging, bij lichaamsverzorging 

11.2.2. Van toepassing + geïsoleerd: deze bewoner is geïsoleerd, dit wil zeggen dat hij niet 

deelneemt aan sociale activiteiten, dat hij/zij tot zijn kamer beperkt is, dat er steeds 

beschermende kledij moet gedragen worden. Dit alles is van invloed op de organisatie van de 

leefgroep, bijvoorbeeld: zorggebruiker wordt als laatste gewassen, alles wordt apart gehouden 

worden, er is een aparte eetsituatie… 

 

12. Eenvoudige lavementen (darmspoeling): bv microlax, fleet. 

 

12.1. Niet van toepassing: geldt wanneer de handeling niet wordt gesteld bij deze 

zorggebruiker of wanneer er geen extra personeelstijd voor nodig is. 

12.2. Van toepassing: moet gescoord worden wanneer af en toe een lavement wordt 

toegediend bij de zorggebruiker. 

12.2.1. Van toepassing + systematisch: de zorggebruiker is volledig afhankelijk van 

lavementen voor stoelgang. 

 

13. Manueel verwijderen van stoelgang: dit is niet gelijk aan zuiver maken of wassen, het 

gaat om het manueel afhalen van stoelgang. 

 

13.1. Niet van toepassing: geldt wanneer de handeling niet wordt gesteld bij deze 

zorggebruiker of wanneer er geen extra personeelstijd voor nodig is. 

13.2. Van toepassing: moet gescoord worden wanneer af en toe manueel stoelgang wordt 

verwijderd bij de zorggebruiker. 

13.2.1. Van toepassing + systematisch: de zorggebruiker is volledig afhankelijk van afhalen 

voor stoelgang. 

 

14. Chronische wondzorg: Curatief, bijvoorbeeld wonde bij decubitus, hier moet een 

duidelijk onderscheid gemaakt worden met het aanbrengen van lotions/zalven (aanbrengen 

van lotions, zalven, pleisters, verbanden), wanneer enkel dit laatste geldt, mag het hier niet 

gescoord worden. 

 

14.1. Niet van toepassing: geldt wanneer de handeling niet wordt gesteld bij deze 

zorggebruiker of wanneer er geen extra personeelstijd voor nodig is. 

14.2. Van toepassing: moet gescoord worden wanneer er een chronische wonde is, maar geen 

van de onderstaande verzwaringen geldt. 

14.2.1. Van toepassing + de wonde is geïnfecteerd EN/OF er is meer dan 1 plaats waar aan 

chronische wondzorg moet gedaan worden EN/OF de plaats van de wonde is moeilijk 

bereikbaar (op achterwerk, rug,…). 
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15. Preventie van decubitus en intertrigo (roodheid in de lichaamsplooien): dit is 

preventie, het voorgaande is reeds curatief. Alle handelingen die uitgevoerd worden ter 

preventie van decubitus mogen hier gescoord worden. 

 

15.1. Niet van toepassing: geldt wanneer de handeling niet wordt gesteld bij deze 

zorggebruiker of wanneer er geen extra personeelstijd voor nodig is. 

15.2. Van toepassing: moet worden gescoord wanneer handelingen met betrekking tot 

preventie van decubitus en intertrigo worden gesteld, maar geen van de verzwaringen van 

toepassingen is. Het geldt niet als verzwaring dat bij een bepaalde zorggebruiker tweemaal 

per dag een dergelijke handeling wordt gesteld, vanaf driemaal geldt verzwaring. 

15.2.1. Van toepassing + wordt bemoeilijkt door zwaar gewicht/spasticiteit/slechte mobiliteit. 

15.2.2. Van toepassing + extra materialen zijn nodig: bv elleboogbeschermers, rolletjes in 

handen,... 

15.2.3. Van toepassing + meer als tweemaal per dag wordt een handeling mbt dit item gesteld: 

mag gescoord worden vanaf driemaal per dag. 

 

d. Beslissingsbomen 

Startbeslissingsboom: deze beslissingsboom dient eerst voor iedereen doorlopen te worden, hieruit 
wordt duidelijk welke volgende beslissingsboom moet gevolgd worden 
 

 
 
 

Hoeveel handelingen werden van toepassing gescoord?  

Om deze vraag te beantwoorden worden enkel de 

handelingen op zich meegeteld, niet de verzwaringen. 

Bv= persoon x scoort als volgt: 1.1. 2.1. 3.1. 4.2.1+4.2.2 5.1. 

6.1. 7.1. 8.1. 9.1. 10.1. 11.2. 12.1 13.1. 14.1 15.2.1.+15.2.2.=3 

handelingen van toepassing 

0 handelingen 

van toepassing 

1 handeling van 

toepassing 

2 handelingen 

van toepassing 

3 handelingen 

van toepassing 

4 handelingen 

van toepassing 

5 of meer 

handelingen van 

toepassing 

Zorgroep 1 

0 

zorgminut

en per dag 

Ga naar 

beslissingsboom 

2 

Ga naar 

beslissingsboom 3 

Ga naar 

beslissingsboom 4 

Zorgroep 4 

 39 

zorgminuten 

per dag 

Ga naar 

beslissingsboom 

1 
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Beslissingsboom 1: te doorlopen wanneer 1 handeling van toepassing is 
 

 

Is één of meer van de volgende handelingen gescoord (wanneer er EN tussen de 

handelingen staan moeten de 2/3 handelingen gescoord zijn om 'ja' te kunnen 

antwoorden):  

5.2.1 EN 5.2.3. of 5.2.2 EN 5.2.3.of 5.2.1 EN 5.2.2. EN 5.2.3.of 11.2.1 of 11.2.2. 

ja 

Zorgroep 4 

 39 zorgminuten 

per dag 

nee 

zijn er minstens 3 verzwaringen gescoord voor 

deze handeling? 

Bv: 2.2.1+2.2.2+2.2.3 

Zorgroep 4 

 39 zorgminuten 

per dag 

ja nee 

zijn er minstens 2 verzwaringen gescoord voor 

deze handeling? 

Bv 4.2.1 + 4.2.2. 

ja 

is er minstens 1 verzwaringen gescoord 

voor deze handeling? 

Bv 6.2.1. 

nee 

Zorgroep 3 

8 zorgminuten 

per dag 

ja 
nee 

Zorgroep 2 

 4 zorgminuten 

per dag 

Zorgroep 1 

0 zorgminuten 

per dag  
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Beslissingsboom 2: te doorlopen wanneer 2 handelingen van toepassing zijn 

 

 
 

 

 

 

  

nee 

Is er een score op 2.2.1 of 3.2.1. 

nee ja 

Is op minstens 1 van de handelingen minstens 3 

maal een verzwaring gescoord? 

Bv:6.2 en 15.2.1+15.2.2+15.2.3 

Zorgroep 4 

 39 

zorgminuten 
per dag 

Zorgroep 4 

 39 

zorgminuten 
per dag 

ja 
nee 

Is er op elk van de handelingen minstens 1 

verzwaring gescoord? 

Bv:13.2.1+14.2.1. 

ja 

Zorgroep 3 

8 zorgminuten 
per dag 

Is op 1 van de handelingen 2 maal een 

verzwaring gescoord? 

Bv:6.2.+15.2.1+15.2.3 

nee 

ja 

Zorgroep 3 

8 zorgminuten 
per dag 

nee 

Is op  1 van de handelingen 1 maal een 

verzwaring gescoord? 

Bv:6.2.+15.2.1 

ja 

Zorgroep 2 

 4 zorgminuten 

per dag 

nee 

Zorgroep 1 

 0 zorgminuten 

per dag 

Is één of meer van de volgende handelingen gescoord (wanneer er EN tussen de handelingen staan 

moeten de 2/3 handelingen gescoord zijn om 'ja' te kunnen antwoorden):  

5.2.1 EN 5.2.3. of 5.2.2 EN 5.2.3.of 5.2.1 EN 5.2.2. EN 5.2.3.of 11.2.1 of 11.2.2. 

Zorgroep 4 

 39 

zorgminuten 
per dag 

ja 
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Beslissingsboom 3: te doorlopen wanneer 3 handelingen van toepassing zijn 

 

 
 
Beslissingsboom 4: te doorlopen wanneer 4 handelingen van toepassing zijn 

 

Is één of meer van de volgende handelingen gescoord (wanneer er EN tussen de 

handelingen staan moeten de 2/3 handelingen gescoord zijn om 'ja' te kunnen 

antwoorden):  

5.2.1 EN 5.2.3. of 5.2.2 EN 5.2.3.of 5.2.1 EN 5.2.2. EN 5.2.3.of 11.2.1 of 11.2.2. 

Zorgroep 4 

 39 zorgminuten 

per dag 

Is op elk van de vier handelingen minstens 1 verzwaring 

gescoord?  

Bv: 2.2.3 en 3.2.2. en 4.2.3 en 5.2.2. 

Zorgroep 3 

8 zorgminuten 
per dag 

Zorgroep 4 

 39 zorgminuten 
per dag 

ja 

ja 

nee 

nee 

Is er een score op 2.2.1 of 3.2.1. 

ja nee 

Zorgroep 4 

 39 zorgminuten 

per dag 

Is één of meer van de volgende handelingen gescoord (wanneer er EN tussen de 

handelingen staan moeten de 2/3 handelingen gescoord zijn om 'ja' te kunnen 

antwoorden):  

5.2.1 EN 5.2.3. of 5.2.2 EN 5.2.3.of 5.2.1 EN 5.2.2. EN 5.2.3.of 11.2.1 of 11.2.2. 

ja nee 

Zorgroep 4 

 39 zorgminuten 
per dag 

Is op elk van de drie handelingen minstens 1 

verzwaring gescoord?  

Bv: 2.2.3 en 3.2.2. en 4.2.3 
Zorgroep 4 

 39 zorgminuten 

per dag 

Is op twee van de drie handelingen minstens 1 

verzwaring gescoord?  

Bv: 2.2.3 en 3.1.2. en 4.2. 

Zorgroep 3 

8 zorgminuten 

per dag 

Zorgroep 2 

 4 zorgminuten 

per dag 

ja 

ja 

nee 

nee 

Is er een score op 2.2.1 of 3.2.1. 

ja nee 

Zorgroep 4 

 39 zorgminuten 

per dag 
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7. Bijlage
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Bijlage 1: Handleiding
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Dag allemaal, 
 
Zoals jullie wellicht weten wordt er binnen vzw Stijn gebruik gemaakt van het ‘Instrument 
Personeelsverdeling Stijn (IPS)’ om te bepalen hoeveel personeel elk van de dienstencentra 
toebedeeld krijgt. Om kwaliteit van zorg te kunnen bieden is een adequate 
personeelsverdeling van groot belang. Het idee om een instrument uit te werken voor 
personeelsverdeling is dan ook gegroeid vanuit de onvrede over het huidige wettelijk 
personeelskader2. 
De belangrijkste factor in de berekening van hoeveel personeel noodzakelijk is, is de factor 
zorgbehoefte als gevolg van de beperkingen van de individuele persoon met een handicap. 
Deze bepaalt immers of er al dan niet veel ondersteuning nodig is. Hoe groter de 
zorgbehoefte hoe meer tijd het personeel in deze persoon moet investeren. 
Tot nu toe wordt deze zorgbehoefte in kaart gebracht door de bewoners een score te geven op 
twee factoren, namelijk de mate van zelfredzaamheid en de mate van gedragsproblemen. 
Vanuit de verschillende dienstencentra werd echter aangegeven dat er naast mate van 
zelfredzaamheid en mate van gedragsproblemen een derde factor is die een cruciale rol speelt 
in de tijdsbesteding van het personeel namelijk de (para)medisch-verzorgende 
handelingen.  
Het is nu de bedoeling om ook deze handelingen mee in rekening te brengen in de 
berekening van de zorgzwaarte. Op deze manier zal nog duidelijker worden hoeveel personeel 
jullie nodig hebben om de zorg die nodig is te kunnen bieden.  
Om dit te bereiken moeten we eerst te weten komen welke handelingen voorkomen, hoe vaak 
en hoe zwaar deze doorwegen in de personeelstijd. Zo kunnen we achteraf op een 
onderbouwde manier tijd toekennen naargelang bepaalde problematieken bij de bewoner.  
 
Om deze aspecten in kaart te brengen gaan we in alle dienstencentra tegelijk gedurende twee 
keer één week een meting organiseren. Concreet start de eerste week van de meting op 11 
juni 2007 met de vroege dienst en eindigt deze meting op 18 juni ’s morgens bij het 
eindigen van de nachtdienst. De tweede week van de meting start op 25 juni met de vroege 
dienst en eindigt op 2 juli ’s morgens bij het eindigen van de nachtdienst. Voor Sint 
Gerardus zijn de data anders: van 11 juni bij het begin van de vroege dienst tot en met 15 
juni bij het beëindigen van de nachtdienst en dan van 22 juni bij het begin van de 
ochtenddienst tot en met 2 juli bij het beëindigen van de nachtdienst(dit omwille van de 
zomerfeesten). De meting loopt gedurende deze weken ononderbroken, elke keer als 
iemand een handeling doet op de lijst moet de tijdsduur worden genoteerd. Voor de mensen 
die gedurende de meetperiode naar huis gaan stopt het vanzelfsprekend wel, voor internen 
blijft de meting doorlopen in het internaat/dagcentrum. Deze meting zal gebeuren voor twee 
bewoners per leefgroep. Wie van de leefgroepbewoners deelneemt wordt willekeurig 
bepaald en wordt doorgegeven. Voor deze meting hebben we de hulp nodig van alle 
personeelsleden die betrokken zijn.  
 
Wat houden de twee bijgesloten lijsten in? 
Hierbij ingesloten vindt u een lijst met (para)medisch-verzorgende handelingen. Deze 
handelingen zijn onderverdeeld in 11 categorieën: ademhaling, bloedsomloop, diabetes, 
spijsvertering, urinair en genitaal stelsel, huid en wondverzorging, medicatietoediening, 
diagnosestellende handelingen, orthopedische hulpmiddelen, therapieën en varia. Elk van 
deze categorieën is nog eens opgedeeld in verschillende handelingen. Bij handelingen die 
voor interpretatie vatbaar zijn wordt uitgelegd wat gescoord mag worden en wat niet.   
Naast de uitgebreide lijst met de omschrijving van de handelingen vindt u ook het registratie-
instrument zelf. Hier worden de handelingen nogmaals kort herhaald (zie eerste kolom), 

                                                 
2 In bijlage vindt u een meer uitgebreide tekst over het huidige Instrument Personeelsverdeling Stijn, gelieve dit grondig door 
te nemen. Dit is belangrijk om het onderzoek in zijn brede kader te kunnen zien, te weten wat we juist willen meten om zo 
dubbele metingen te voorkomen en de objectiviteit te garanderen. 

 



v.z.w. Stijn 

 iii 

verder ziet u naast elke handeling een rij van 10 vakjes. Dit zijn de vakjes die door jullie zullen 
ingevuld worden. 
 
Wat zijn de concrete stappen?  

 U neemt de uitgebreide lijst grondig door zodat u goed weet over welke 
handelingen het gaat en welke handelingen onder welke categorie vallen. Deze lijst is 
in het verdere verloop geen echt werkinstrument, maar een lijst om naar terug te 
grijpen wanneer er onduidelijkheden zijn. Zo mag bij verzorgen van gastrostomie niet 
het toedienen van sondevoeding gescoord worden, dit hoort namelijk bij 
zelfredzaamheid en dus bij een andere schaal. Wel mag gescoord worden wanneer de 
bewoner bijvoorbeeld telkens de gastrostomie uittrekt en dit terug in orde moet 
gebracht worden. Een ander voorbeeld is behandeling en begeleiding tot epileptische 
insulten; hier wordt duidelijk aangegeven dat dit niet inhoudt medicatie toedienen of 
consultatie van externen want dit komt op een andere plaats voor in de lijst. Ook mag 
dit niet gescoord worden wanneer het over indirecte zorg zoals bespreking op team 
gaat, we nemen enkel directe zorg mee in de meting. Wel mag gescoord worden: 
verzorging na insult, andere directe interacties met bewoner met betrekking tot 
epilepsie. 

 Het registratie-instrument is het echte werkdocument, hier staan de diverse 
handelingen kort omschreven, maar komen overeen met de uitgebreide lijst, ook qua 
code. Het is de bedoeling dat de betrokken proefpersonen per dag van meting (dit 
zijn er in totaal 14) zo’n registratieblad bij zich krijgen (dus op het einde van de 14 
dagen moeten er per betrokken persoon 14 bladen ingevuld zijn). Onder een dag 
wordt verstaan van zodra de eerste dienst ’s morgens start tot diezelfde dienst de 
volgende morgen, 24 uur dus. Het is belangrijk dat de lijst bij de proefpersoon 
blijft en niet bij een personeelslid omdat diverse personeelsleden gedurende de dag in 
contact komen met de bewoner en iedereen in staat moet zijn eventuele medische 
handelingen bij deze proefpersoon te registreren.  

 Telkens wanneer eender welk personeelslid (intern of extern, opvoedend, 
medisch,…) een van de handelingen verricht die vermeld staan op de lijst moeten de 
minuten dat deze handeling in beslag heeft genomen worden geregistreerd, de eerste 
keer in het eerste vakje naast de handeling, de tweede keer in het volgende enzoverder 
(zie voorbeeld) en dit dus voor de ganse dag. De tijd die besteed is moet afgerond 
worden op de volle minuut, seconden tellen niet mee. Wanneer het onder de halve 
minuut is wordt het naar beneden afgerond, wanneer het erboven is naar boven. 
Wanneer een handeling minder dan een minuut duurt, mag 1 minuut genoteerd 
worden.  
De volgende morgen bij het begin van de vroege dienst krijgt de bewoner een nieuw 
blad waarmee op dezelfde manier wordt te werk gegaan, dit gebeurt zo gedurende 
twee keer een week.  Het gaat in deze meting enkel over directe zorg, dus in directe 
interactie met de bewoner, niet over indirecte aspecten als overleg op team, 
besprekingen met ouder,…  
Het proces dat bij de handeling hoort, namelijk het in en uit de rolstoel halen, het 
gebruik van tilhulp, het aan en uitdoen van kleding enzoverder kan gescoord worden 
onder varia: ‘voorbereiding en afsluiting van de handeling (11f)’. De tijd hieraan 
besteed moet hier dus apart gescoord worden en niet meegenomen in de tijd besteed 
aan de handeling op zich. Bijvoorbeeld bij het gebruik van de tilhulp om iemand te 
sonderen mogen de minuten die besteed worden aan het gebruik van de tilhulp onder 
11f gescoord worden.  De tijd besteed aan sonderen moet gescoord worden onder 5d. 
Let wel: dit mag enkel gescoord worden indien het in functie van één van de 
(para)medisch-verzorgende handelingen is, niet wanneer het louter in functie van 
zelfredzaamheid of gedrag is.  
Wanneer een handeling uitgevoerd wordt met twee personeelsleden of meer mag de 
tijd die besteed wordt ook verdubbeld of meer worden. Bijvoorbeeld ‘aandoen van 
beenstrekkers’ gebeurt met twee en het heeft 5 minuten geduurd, dan mag 10 minuten 
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gescoord worden. Wanneer de personeelsleden een andere handeling uitvoeren moet 
dit apart gescoord worden. Bijvoorbeeld het ene personeelslid neemt bloed af, het 
andere fixeert de bewoner ondertussen, de ene handeling wordt gescoord onder 7e, de 
andere onder 2b.  

 
Voorbeeld 

 1 2 3 4 5 

1 ademhaling           
a. aspiratie en behandeling  10’ 15’       
b. toediening en manipulatie O2  5’ 3’ 5’     
c. beademingsapparatuur  15’         

Aspiratie en behandeling kwam op deze dag voor deze bewoner 2 maal voor, de eerste keer 
duurde het 10 minuten, de tweede keer 15 minuten. Handeling 1b kwam 3 maal voor, de 
eerste keer duurde het 5 minuten, de tweede keer 3 minuten en de derde keer opnieuw 5 
minuten 
 

 Het is belangrijk dat de registratie-instrumenten nauwkeurig en door iedereen 
worden ingevuld. Om dit te bewerkstelligen wordt aangeraden per leefgroep iemand 
verantwoordelijk te stellen om de goede gang van zaken te garanderen. Deze 
persoon zorgt dat alle betrokken personeelsleden ingelicht zijn (ook zelfstandige 
verpleging, kinesisten, nachtdiensten), dat elke proefpersoon elke dag een nieuw 
registratie-instrument bij zich krijgt, dat alles goed ingevuld wordt en dat de 
ingevulde instrumenten verzameld worden.  
Ik ben me ervan bewust dat deze meting voor ieder van u tijd zal kosten en dat het een 
extra investering vraagt. Toch is het zeer belangrijk dat deze meting zeer nauwkeurig 
en door iedereen gebeurt. De resultaten zullen ertoe bijdragen dat een optimale 
personeelsbezetting tot stand komt, wat in ieders voordeel is.  
 

Bij vragen kan u me steeds bereiken op onderzoek@stijn.be, in ’t Weyerke (011/53.95.70) of 
op het GSM nummer: 0476/86.74.48 
De ingevulde registratieformulieren (per proefpersoon 14) kan u terugbezorgen aan de 
receptie van ’t Weyerke, gericht aan Leen Vanermen.  

onderzoek@stijn.be%20
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Bijlage 2: registratie-instrument 
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dienstencentrum (bv Sint Oda): …………..         

afdeling (bv nursingtehuis): …………..         

leefgroep (bv Berg 2): …………..         

bewoner (bv Jan Peters): …………..         

datum (bv 15 juni): …………..         

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 ademhaling                     

a. mondverzorging                     

b. aspiratie en drainage                     

c. toediening en manipulatie zuurstof                     

d. gebruik/toezicht 
beademingsapparatuur                     

e. zorg bij tracheacanule                     

f. reanimatie                     

g. wisselhouding ifv ademhaling                     

2 bloedsomloop                     

a.anti-embolie kousen/verbanden                     

b.assisteren bij bloedname                     

c.zuiveren van bloed via buikvlies                     

d.controle/zorg artificiële toegangspoort                     

3 diabetes                     

a. controleren urine                     

b. controleren bloedwaarden                     

c. toedienen insuline/glucagon                     

d. afwegen van voedsel ifv diabetes                     

4 spijsverteringsstelsel                     

a. vochtbalans                     

b.gastrostomie en leidingen                     

c. lavementen/darmspoeling                     
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d.verwijderen stoelgang                     

e. ballonsonde                     

f. rectale sonde                     

           

           

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 urinair en genitaal stelsel                     

a. condoomcatheter                     

b. urostoma verzorgen,                     

urinezakken/platen vervangen                     

c. verblijfssonde vervangen(cystofix)                     

d. sonderen urinewegen                     

e. spoelen van de blaas                     

6 huid en wondverzorging                     

a. warmte/koude aanbrengen                     

b. acute wondzorg                     

c. chronische wondzorg                     

d. preventie decubitus/                     

roodheid lichaamsplooien                     

e. wondhechting                     

f. oorstoppen                     

g. verwijderen voorwerpen                     

7 medicatietoediening                     

a. toediening via de mond                      

b. vaginale toediening                     

c. zalf, lotion,pleister,verband                     

d. oor en oog druppels                     

e. neusdruppels en spray                     

f. via luchtweg (bv aerosol)                     

g. via maagsonde                     

h. rectaal                     

i. subcutaan                     

j. intra- musculair/veneus                     
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k. vaccinatie                     

l. via drains                     

8 diagnosestellende handelingen                     

a. temperatuur                     

b. staalafname                     

c. observatie/interpretatie parameters                     

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

d. bloedname                     

e. huidtesten                     

f. medisch onderzoek                     

g. actograaf                     

h. externe consulten                     

9 orthopedische hulpmiddelen                     

a. sta-apparaten                     

b. loophulpen                     

c. orthesen bovenste ledematen                     

d. orthesen onderste ledematen                     

e. corset, schouderbanden                     

f. orthopedische schoenen                     

g. drukpakken                     

h. orthesen voor de heup                     

i. totale nachtorthese                     

j. helm                     

10 Therapieën                     

a. kine-handelingen                     

b. logo-handelingen                     

11 varia                     

a. epilepsie                     

b. MRSA                     

c. controle op luizen                     

d. afplakken van ogen                     

e. ziekenhuisopname                     

f. voorbereiden en afsluiten van                     
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handeling 

g. andere: specificeer……………………….                     

    andere: specificeer……………………….                     

    andere: specificeer……………………….                     

    andere: specificeer……………………….                     
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Bijlage 3: weerhouden items na reductie 
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1) Ademhalingsstelsel 

a)mondverzorging: bijvoorbeeld bevochtigen van mondslijmvliezen of het 
oppervlakkig verwijderen van slijmen, te onderscheiden van aspiratie 

                    c)toediening en manipulatie van zuurstof 
d)gebruik en toezicht op beademingsapparatuur 
g)wisselhouding in functie van ademhaling 

2) bloedsomloop 
a) aandoen/uitdoen van anti-embolie kousen en verbanden ter 

behandeling/preventie van veneuze aandoeningen 
b) assisteren/fixeren bij een bloedname (is niet gelijk aan bloedname zelf, is de 

nood aan extra personeel bij bloedname om vast te houden, te fixeren) 
3) diabetes 

d) afwegen van voedsel: enkel in functie van diabetes 
4) spijsverteringsstelsel 

b)verzorgen van gastrostomie : hier mogen enkel deze aspecten gescoord worden 
die buiten het toedienen van het voedsel vallen, dus niet het toedienen van 
voedsel, het doorspuiten van de leidingen, het oplossen van eventuele problemen 
met de apparatuur, wel verzorgen van button, opnieuw inbrengen van 
gastrostomie…. 
c)eenvoudige lavementen (darmspoeling) (bv:microlax, fleet) 
d)manueel verwijderen van stoelgang 

5) urinair en genitaal stelsel 
c) aanbrengen van condoomcatheter 
d) verzorgen van urostoma, vervangen van urinezakken,vervangen van 

urostomieplaten (dit is de plaat die rond de urostoma bevestigd wordt om 
daar de urinezak aan te hangen). Niet het leegmaken van het zakje, dit hoort 
bij de zelfredzaamheid.  

d)  sonderen van urinewegen 
e)  spoelen van de blaas (vb blaasinstillatie, intravesicale toediening van       
medicatie) 

6) huid en wondverzorgingen 
d) acute wondzorg (bv traumatologische wonden, post-operatieve wonden) 
e) chronische wondzorg (curatief, bijvoorbeeld wonde bij decubitus) 
f) preventie van decubitus en intertrigo (roodheid in de lichaamsplooien): dit is 

preventie, het voorgaande is reeds curatief. Alle handelingen die uitgevoerd 
worden ter preventie van decubitus mogen hier gescoord worden. 

7) medicatietoedieningen: de gehele tijd van toedienen mag hier gescoord worden: het 
uit de blister/pillendoos halen, het mengen van juiste hoeveelheden,…niet het 
klaarzetten van medicatie 

e) toediening medicatie via de mond: wanneer gasten dit zelfstandig kunnen dit 
niet scoren, wanneer er controle nodig is, deze tijd van controle wel scoren, 
het klaarzetten van medicatie niet scoren, dit is indirecte zorg 

f) vaginale toediening (ovules, crèmes) 
g) aanbrengen van zalven, lotions, pleisters, verbanden (bij bv droge huid, 

kneuzingen): wanneer dit van toepassing is mbt wondzorg hier niet 
aanduiden, maar bij acute of chronische wondzorg 

h) oor en oogindruppeling 
i) toediening van neusdruppels en neussprays 
j) via de luchtweg (puffs, aerosol, rhinoflow) 
k) via maagsonde 

8) diagnosestellende handelingen 
l) meten van lichaamstemperatuur 
c) observatie en interpretatie van hartslag en ademhaling en bloeddruk, gebruik 
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van PO2-meter (zuurstofgehalte in bloed) , hartslagmeter 
a. medisch onderzoek (jaarlijks, bij ziekte): enkel te scoren bij deze twee 

elementen, de wekelijkse doktersronde of een informeel consult zonder 
handelingen worden niet meegenomen. Handelingen die uitgevoerd worden 
tijdens het medisch onderzoek worden niet meer apart gescoord.  

h) externe consulten (tandarts, orthopedist,…) 
9) orthopedische hulpmiddelen: bij deze items moet de tijd worden geregistreerd voor 

het aan/uitdoen van deze hulpmiddelen, alle directe hulp die je de bewoner biedt met 
betrekking tot deze hulpmiddelen. Hieronder hoort geen indirecte hulp als gipsen, 
pasbeurten en dergelijke.  

k) sta – apparaten (bijvoorbeeld staplanken, runner, parapodium (allemaal 
apparaten waarin niet kan gestapt worden) 

l) loophulpen (bijvoorbeeld HORS, Kaye Walker, krukken) 
m) orthesen voor de bovenste ledematen (bijvoorbeeld hand-polsspalk, 

armstrekkers) 
n) orthesen voor de onderste ledematen (bijvoorbeeld rijglaarzen, kniestrekkers, 

leafsprings met of zonder semi-orthopedische schoenen, stapbeugels, 
ringorthese) 

o) corset, schouderbanden 
p) orthopedische schoenen 
q) drukpakken 
i) totale nachtorthese (voorgevormde matras) 
j) helm 

10) therapieën  
m) kine-handelingen: hier mogen enkel deze kine handelingen gescoord worden 

die zo belangrijk zijn dat ze minstens 1 maal per week doorgaan omdat anders 
de gezondheid van de betrokken cliënt wordt benadeeld, net als in de andere 
items maakt het niet uit wie deze handelingen stelt of dit nu door een kinesist, 
opvoeder of verpleger gedaan wordt:  
wel: ademhalingsproblemen, pre en post operatief, contractuurpreventie, bij 
extreme spanningen,spierziekten  
niet: bezigheidstherapie, controlerende therapie, therapie die maar heel 
sporadisch voorkomt 

n) logo-handelingen: enkel te scoren wanneer in functie van ernstige 
slikproblemen. Niet scoren bij handelingen wat betreft zelfredzaamheid, 
bijvoorbeeld mixen van eten. Wel te scoren bij bijvoorbeeld het trainen van 
mondfuncties. Net als in de andere items maakt het niet uit wie deze 
handelingen stelt of dit nu door een kinesist, opvoeder of verpleger gedaan 
wordt 

11) varia 
h) behandeling en begeleiding tot epileptische insulten:hier niet scoren: 

medicatie toedienen (zie 6), consultatie van externen (zie 7), indirecte zorg 
zoals bespreking op team, …hier wel scoren: verzorging na insult, andere 
directe interacties met bewoner met betrekking tot epilepsie,… 

i) omgang met MRSA : zowel mbt het dragen van schort, masker, 
handschoenen (aan en uitdoen), als mbt hygiënische maatregelen (bv 
ontsmetting van kamer, materiaal,..) 

d) afplakken van ogen 
e) ziekenhuisopname: de volledige tijd die besteed wordt aan de ritten van en 

naar het ziekenhuis en de duur van bezoek mag gescoord worden. Andere 
handelingen gedurende dit bezoek  mogen dan niet gescoord worden bv 
aandoen van beugels,… 

f) voorbereiding en afsluiting van de handeling: Het proces dat bij de handeling 
hoort, namelijk het in en uit de rolstoel halen, het gebruik van tilhulp, het aan 
en uitdoen van kleding enzoverder moet hier gescoord worden. De tijd 
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hieraan besteed moet hier dus apart gescoord worden en niet meegenomen in 
de tijd besteed aan de handeling op zich. 

g) andere: brancard 
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Bijlage 4: antwoordmogelijkheden 
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1. assisteren/fixeren bij een bloedname: is niet gelijk aan bloedname zelf, is de nood aan 

extra personeel bij bloedname om vast te houden, te fixeren 
1.1. niet van toepassing (handeling wordt niet gesteld of er is geen personeelstijd 

voor nodig) 
1.2. van toepassing 

2. sta – apparaten: bijvoorbeeld staplanken, runner, parapodium: allemaal apparaten 
waarin niet kan gestapt worden 

2.1. niet van toepassing (handeling wordt niet gesteld of er is geen personeelstijd 
voor nodig) 

2.2. van toepassing 
2.2.1. van toepassing + 2 personeelsleden noodzakelijk omwille van gewicht, 
spasticiteit of slechte mobiliteit 
2.2.2. van toepassing + er wordt meer als één maal per dag gebruikt gemaakt 
van het sta-apparaat voor deze proefpersoon 
2.2.3. van toepassing + er is extra materiaal noodzakelijk voor het gebruik van 
het sta-apparaat: rijglaarzen, korset,… 
2.2.4. van toepassing + tijdens de periode op het sta-apparaat is constante 
begeleiding noodzakelijk: deze verzwaring mag enkel gescoord worden 
wanneer deze begeleiding in functie van medische of verzorgkundige 
overwegingen gebeurt, niet omwille van gedragsproblemen. Deze verzwaring 
mag ook enkel gescoord worden wanneer er daadwerkelijk sprake is van 
begeleiding, niet wanneer enkel toezicht gehouden wordt.  
2.2.1. + 2.2.2. 
2.2.1. + 2.2.3. 
2.2.1. + 2.2.4. 
2.2.2. + 2.2.3. 
2.2.2. + 2.2.4.  
2.2.3. + 2.2.4. 
2.2.1. + 2.2.2. + 2.2.3  
2.2.1.+2.2.2.+2.2.4 
2.2.1. + 2.2.3. + 2.2.4. 
2.2.2.+2.2.3.+2.2.4. 
2.2.1. + 2.2.2. + 2.2.3.+2.2.4. 

3. loophulpen: bijvoorbeeld Kaye Walker, krukken: het gaat hier om een vragenlijst voor 
(para)medisch-verzorgende handelingen, dus tijd die besteed wordt aan het 
ontwikkelen van de vaardigheid mag hier niet gescoord worden. Het gaat enkel om 
het onderhouden van bestaande mogelijkheden. 

3.1. niet van toepassing (handeling wordt niet gesteld of er is geen personeelstijd 
voor nodig) 

3.2. van toepassing (enkel ondersteuning bij aan en uitdoen) 
3.2.1. van toepassing + voortdurende begeleiding tijdens gebruik van loophulp 
is noodzakelijk 

4. orthopedische schoenen 
4.1. niet van toepassing (handeling wordt niet gesteld of er is geen personeelstijd 

voor nodig) 
4.2. van toepassing   

4.2.1. van toepassing + de schoenen moeten meermaals per dag aan en uit 
gedaan worden 
4.2.2. van toepassing + schoenen zijn zeer moeilijk aan te doen omwille van 
veters, rijgwerk,… 
4.2.3. van toepassing + er is weerstand tegen het aan en uitdoen van de 
schoenen omwille van spierspanning of angst. 
4.2.1. + 4.2.2. 
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4.2.1. + 4.2.3. 
4.2.2. + 4.2.3. 
4.2.1. + 4.2.2. + 4.2.3. 

5. behandeling en begeleiding tot epileptische insulten:hier niet scoren: medicatie 
toedienen, consultatie van externen, indirecte zorg zoals bespreking op team, …hier 
wel scoren: verzorging na insult, andere directe interacties met bewoner met 
betrekking tot epilepsie,… 

5.1. niet van toepassing (handeling wordt niet gesteld of er is geen personeelstijd 
voor nodig) 

5.2. van toepassing 
5.2.1. van toepassing + intense ondersteuning tijdens insult: bv mond 
vrijmaken, in bed leggen,… 
5.2.2. van toepassing + zware gevolgen van aanval: bv opnieuw wassen en 
aankleden 
5.2.3. van toepassing + meer als eenmaal per maand komt een epilepsie aanval 
waarbij ondersteuning nodig is voor. 
5.2.1.+ 5.2.2.  
5.2.1. + 5.2.3. 
5.2.2. + 5.2.3. 
5.2.1.+ 5.2.2. + 5.2.3.  

6. mondverzorging: bijvoorbeeld bevochtigen van mondslijmvliezen of het oppervlakkig 
verwijderen van slijmen. Onder dit item niet scoren: diepe aspiratie, dagdagelijkse 
tandhygiëne (tanden poetsen, flossen,…) 

6.1. niet van toepassing (handeling wordt niet gesteld of er is geen personeelstijd 
voor nodig) 

6.2. van toepassing (bv schoonmaken van mond) 
6.2.1. van toepassing + verwijderen van slijmen en ondersteunen bij ophoesten 
6.2.2. van toepassing + oppervlakkig wegzuigen van slijmen 
6.2.1. + 6.2.2. 

7. toediening en manipulatie van zuurstof 
7.1. niet van toepassing (handeling wordt niet gesteld of er is geen personeelstijd 

voor nodig) 
7.2. van toepassing (bv bij lage saturatie) 

7.2.1. van toepassing + constante toediening 
8. wisselhouding in functie van ademhaling 

8.1. niet van toepassing (handeling wordt niet gesteld of er is geen personeelstijd 
voor nodig) 

8.2. van toepassing (bv bij lage saturatie) 
8.2.1. van toepassing + systematisch 

9. medicatie via de luchtweg (puffs, aerosol, rhinoflow) 
9.1. niet van toepassing (handeling wordt niet gesteld of er is geen personeelstijd 

voor nodig) 
9.2. van toepassing 

9.2.1. van toepassing + verschillende malen per dag 
9.2.2 van toepassing + constante begeleiding tijdens aerosol of rhinoflow 
9.2.1.+9.2.2. 

10. observatie en interpretatie van hartslag en ademhaling en bloeddruk, gebruik van 
PO2-meter (zuurstofgehalte in bloed) , hartslagmeter 

10.1. niet van toepassing (handeling wordt niet gesteld of er is geen personeelstijd 
voor nodig) 

10.2. van toepassing (wanneer noodzakelijk) 
10.2.1. van toepassing + constante monitoring: deze verzwaring mag ook 
gescoord worden wanneer bepaalde parameters op systematische wijze (niet 
enkel bij ziekte of zwakke toestand) meermaals daags geregistreerd worden. 
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11. omgang met MRSA : zowel mbt het dragen van schort, masker, handschoenen (aan en 
uitdoen), als mbt hygiënische maatregelen (bv ontsmetting van kamer, materiaal,..) 

11.1. niet van toepassing (handeling wordt niet gesteld of er is geen extra 
personeelstijd voor nodig): hier ook scoren wanneer je geen andere 
maatregelen neemt voor een drager als voor een andere zorggebruiker.  

11.2. van toepassing (drager) 
11.2.1. van toepassing + gekoloniseerd 
11.2.2. van toepassing + geïnfecteerd 

12. eenvoudige lavementen (darmspoeling):bv microlax, fleet  
12.1. niet van toepassing (handeling wordt niet gesteld of er is geen personeelstijd 

voor nodig) 
12.2. van toepassing (af en toe) 

12.2.1. van toepassing + systematisch (volledig afhankelijk van lavementen 
voor stoelgang) 

13. manueel verwijderen van stoelgang: dit is niet gelijk aan zuiver maken of wassen, het 
gaat om het manueel afhalen van stoelgang 

13.1. niet van toepassing (handeling wordt niet gesteld of er is geen personeelstijd 
voor nodig) 

13.2. van toepassing (af en toe) 
13.2.1. van toepassing + systematisch (volledig afhankelijk van afhalen voor 
stoelgang) 

14. chronische wondzorg: curatief, bijvoorbeeld wonde bij decubitus, hier moet een 
duidelijk onderscheid gemaakt worden met het aanbrengen van lotions/zalven 
(aanbrengen van lotions, zalven, pleisters, verbanden) 

14.1. niet van toepassing (handeling wordt niet gesteld of er is geen personeelstijd 
voor nodig) 

14.2. van toepassing 
14.2.1. van toepassing + de wonde is geïnfecteerd, er is meer dan 1 plaats waar 
aan chronische wondzorg moet gedaan worden OF de plaats van de wonde is 
moeilijk bereikbaar (op achterwerk, rug,…) 

15. preventie van decubitus en intertrigo (roodheid in de lichaamsplooien): dit is 
preventie, het voorgaande is reeds curatief. Alle handelingen die uitgevoerd worden 
ter preventie van decubitus mogen hier gescoord worden. 

15.1. niet van toepassing 
15.2. van toepassing (tot maximum 2x per dag) 

15.2.1.van toepassing + wordt bemoeilijkt door zwaar 
gewicht/spasticiteit/slechte mobiliteit 
15.2.2. van toepassing + extra materialen zijn nodig: bv 
ellenbooogbeschermers, rolletjes in handen,… 
15.2.3. van toepassing + meermaals per dag wordt een handeling mbt dit item 
gesteld (meer als 2x per dag) 
15.2.1+15.2.2. 
15.2.1.+15.2.3. 
15.2.2.+15.2.3. 
15.2.1. + 15.2.2. + 15.2.3.  

 

 


