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1 Functioneel presteren  

1.1 Bevordering van de lichaamsbeweging 
 
Physical Activities Promotion  (Pactiv) = Bevordering van de lichaamsbeweging = 
Promotion     des activités physiques [0, 1] 
        
0 = 'Not triggered'   
Niet geactiveerd: geen mogelijkheid tot verbetering (code 0)… 
1 = 'Triggered' 
Geactiveerd op de mogelijkheid tot verbetering (code 1)… 
 
 
 

1.2 Instrumentele activiteiten van het dagelijks leven (IADL) 
 
 Instrumental Activities of Daily Living (IADL) = Instrumentele activiteiten van het 
dagelijks leven (IADL) = Activités Instrumentales de la Vie Quotidienne (AIVQ)  [0, 1]
         
0 = 'Not triggered'  
Niet geactiveerd: geen mogelijkheid tot verbetering (code 0) … 
1 = 'Triggered' 
Geactiveerd op de mogelijkheid tot verbetering (code 1) … 
         
 
 

1.3 Activiteiten van het dagelijks leven (ADL) 
 
Activities of Daily Living (ADL) = Activiteiten van het dagelijks leven (ADL) = Activités 
de la Vie Quotidienne (AVQ)  [0, 1, 2] 
 
0 = 'Not triggered' 
Niet geactiveerd: het herstellen of het behouden van de functionele status om een ADL-
terugval te voorkomen is geen prioriteit (code 0) … 
1 = 'Triggered - prevent decline' 
Geactiveerd om achteruitgang te voorkomen (code 1) … 
2 = 'Triggered - facilitate improvement' 
Geactiveerd op de mogelijkheid tot verbetering (code 2) … 
 
 
 

1.4 Thuisomgeving  
 



Home Environment Optimization (Envir) = Thuisomgeving = Amélioration de 
l’environnement au domicile [0, 1]
 
0 = 'Not triggered'   
Niet geactiveerd: geen combinatie van een zwakke fysieke of mentale toestand met een 
problematische woonomgeving (code 0) … 
1 = 'Triggered' 
Geactiveerd wegens een zwakke fysieke of mentale toestand gecombineerd met een 
problematische woonomgeving (code 1) …  

 

1.5 Kans op opname in een instelling 
 
Institutional Risk (Risk) = Kans op opname in een instelling = Risque 
d'Institutionnalisation [0, 1] 
 
0 = 'Not triggered'  
Niet geactiveerd: geen functionele achteruitgang met een verhoogd risico op opname in een 
instelling tijdens de komende maanden (code 0) … 
1 = 'Triggered' 
Geactiveerd wegens functionele achteruitgang met een verhoogd risico op opname in een 
instelling tijdens de komende maanden (code 1) … 
 
 

1.6 Fysieke fixatie  
 
Physical Restraints (Restr) = Fysieke fixatie = Contention Physique  [0, 1, 2] 
 
0 = 'Not triggered' 
Niet geactiveerd: de bewegingsvrijheid van de cliënt  wordt niet beperkt door 
fixatiemateriaal (code 0: preventie!) … 
1 = 'Triggered - little ADL ability' 
Geactiveerd om fixatiemateriaal te verwijderen waarbij de cliënt zelf (bijna) niet meer in 
staat is ‘middle loss’ of ‘early loss’ ADL-activiteiten uit te voeren (code 1) … 
2 = 'Triggered - ADL ability present' 
Geactiveerd om fixatiemateriaal te verwijderen waarbij de cliënt zelf nog enkele ‘middle 
loss’ of ‘early loss’ ADL-activiteiten kan uitvoeren (code 2) … 
 
 
 
 

2 Cognitie en geestelijke gezondheid  
 

2.1 Cognitieverlies 
 



 
Cognitive Loss (Cognit) = Cognitie verlies =  Perte cognitive  [0, 1, 2] 
 
0 = 'Not triggered'   
Niet geactiveerd: CPS-score = drie of hoger ( MMSE -score lager dan negentien) (code 0) 
… 
1 = 'Triggered - monitor' 
Geactiveerd om het risico op cognitieve achteruitgang te controleren/op te volgen (code 1) 
…  
2 = 'Triggered - prevent decline' 
Geactiveerd om achteruitgang te voorkomen (code 2) … 
 
 

2.2 Delirium 
 
Delirium (Delir) = Delirium = Delirium  [0, 1] 
 
0 = 'Not triggered' 
Niet geactiveerd: geen actieve deliriumsymptomen aanwezig (code 0: preventie!) …  
1 = 'Triggered' 
Geactiveerd wegens actieve deliriumsymptomen (code 1) … 
 
 

2.3 Communicatie  
 
Communication (Commun) = Communicatie [0, 1, 2]
 
0 = 'Not triggered' 
Niet geactiveerd: functioneel herstel ter preventie van achteruitgang is klinisch gezien geen 
geschikt zorgdoel (code 0) … 
1 = 'Triggered - potential for improvement' 
Geactiveerd op potentiële vooruitgang (code 1) … 
2 = 'Triggered - risk of decline' 
Geactiveerd om achteruitgang te voorkomen (code 2) …  
 
 

2.4 Stemmingsstoornissen  
 
Mood (Mood) = Stemmingsstoornissen = Humeur [0, 1, 2]
 
0 = 'Not triggered' 
Niet geactiveerd:  DRS-score = nul (code 0) … 
1 = 'Triggered - low risk' 
Geactiveerd wegens laag risico: DRS-score = één of twee (code 1) … 
2 = 'Triggered - high risk' 
Geactiveerd wegens hoog risico:  DRS-score = drie of hoger (code 2) … 



 
 

2.5 Gedrag  
 
Behavior (Behav) = Gedrag = Compartiment  [0, 1, 2]
 
0 = 'Not triggered' 
Niet geactiveerd: geen gedragsproblemen (op gebied van ronddwalen, verbaal en fysiek 
geweld, sociaal storend gedrag, ongepast seksueel gedrag en weigeren van zorg) tijdens de 
laatste drie dagen (code 0) …  
1 = 'Triggered - prevent almost daily behavior' 
Geactiveerd om te voorkomen dat  gedragsproblemen (op gebied van ronddwalen, verbaal 
en fysiek geweld, sociaal storend gedrag, ongepast seksueel gedrag en weigeren van zorg) 
dagelijks gaan optreden (code 1) … 
2 = 'Triggered - reduce daily behavior' 
Geactiveerd om dagelijkse gedragsproblemen (op gebied van ronddwalen, verbaal en fysiek 
geweld, sociaal storend gedrag, ongepast seksueel gedrag en weigeren van zorg te 
reduceren (code 2) … 

 
 

2.6 Mishandeling 
 
Abusive Relationship (Abuse) = Mishandeling = Maltraitance [0, 1, 2]
 
0 = 'Not triggered'   
Niet geactiveerd: geen directe indicatoren van mishandeling en stressveroorzakende 
factoren aanwezig (code 0) …  
1 = 'Triggered - moderate risk'  
Geactiveerd wegens matig risico: alleen  directe indicatoren van mishandeling (code 1) … 
2 = 'Triggered - high risk' 
Geactiveerd wegens hoogste risico: directe indicatoren van mishandeling en 
stressveroorzakende factoren aanwezig (in laatste dertig dagen) (code 2) … 
 
 

3 Sociaal leven 
 

3.1 Activiteiten  
 
Activities  (Activ) = Activiteiten = Activités [0, 1] 
 
0 = 'Not triggered'  
Niet geactiveerd: sociaal actief en betrokken of niet in staat om aan dagelijkse 
besluitvorming te doen (code 0) …  
1 = 'Triggered' 



Geactiveerd wegens meestal niet betrokken bij sociale of andere activiteiten 
niettegenstaande enige cognitieve reserve om aan dagelijkse besluitvorming te doen (code 
1) … 
 
 

3.2 Mantelzorg  
 
Informal Support (Britsu) = Mantelzorg = Support Informel [0, 1] (Britsu = Brittle 
support) 
 
0 = 'Not triggered'  
Niet geactiveerd:  afhankelijk op minstens één IADL-gebied gecombineerd met een  
‘breekbaar’ informeel hulpverleningssysteem is niet van toepassing (code 0) …  
1 = 'Triggered' 
Geactiveerd wegens het  afhankelijk zijn op minstens één IADL-gebied gecombineerd met 
een ‘breekbaar’ informeel hulpverleningssysteem (code 1) … 
 

 

3.3 Sociale omgang  
 
Social Relationship (Socfunc) = Sociale omgang =  Relations sociales [0, 1] 
 
0 = 'Not triggered'  
Niet geactiveerd: normale sociale relaties of de cliënt heeft geen redelijk cognitief niveau en 
is niet in staat anderen te begrijpen (code 0) …  
1 = 'Triggered' 
Geactiveerd voor follow-up van het zorgplan: de cliënt heeft een redelijk cognitief niveau 
en voelt zich eenzaam of verontrust (code 1) … 
 
 
 

4 Klinische complicaties 
 

4.1 Valincidenten 
 
Falls (Falls) = Valincidenten =  Chutes  [0, 1, 2] 
 
0 = 'Not triggered' 
Niet geactiveerd:  geen valincidenten in de laatste 90 dagen (code 0: preventie!) … 
1 = 'Triggered - low risk' 
Geactiveerd wegens een gemiddeld risico op valincidenten, gebaseerd op één gerapporteerd 
valincident in de laatste 90 dagen (code 1) … 
2 = 'Triggered - high risk' 



Geactiveerd wegens een hoog risico op valincidenten, gebaseerd op veel gerapporteerde 
valincidenten in de laatste 30 dagen (code 2) … 
 
 

4.2 Pijn 
 
Pain (Pain) = Pijn =  Douleur [0, 1, 2] 
 
0 = 'Not triggered' 
Niet geactiveerd: geen lichte of hevige pijn (code 0) … 
1 = 'Triggered - medium priority' 
Geactiveerd als matige prioriteit wegens dagelijks lichte pijn (code 1) … 
2 = 'Triggered - high priority' 
Geactiveerd als hoge prioriteit wegens hevige, vreselijke of ondraaglijke pijn ongeacht de 
frequentie (code 2) … 
 
 

4.3 Decubitus 
 
Pressure Ulcer (Pulcer) = Decubitus = Ulcères de Pression [0, 1, 2, 3] 
 
0 = 'Not Triggered' 
Niet geactiveerd: geen decubitus en/of  risicofactoren aanwezig (code 0) … 
1 = 'Triggered - Has Stage 2 Ulcer' 
Geactiveerd wegens de aanwezigheid van een decubitus stadium II of hoger waarbij 
genezing het zorgdoel is (code 1) … 
2 = 'Triggered - At Risk, has Stage 1 Ulcer' 
Geactiveerd wegens de aanwezigheid van een decubitus stadium I  met risico om een 
decubitus stadium II of hoger  te ontwikkelen (code 2) … 
3 = 'Triggered - At Risk, No Ulcer Now' 
Geactiveerd wegens de aanwezigheid van risicofactoren om decubitus te ontwikkelen (code 
3) … 
 
 
 
 

4.4 Hart en ademhaling  
 
Cardio-Respiratory Conditions (Cardio) = Hart en ademhaling =  Problèmes Cardio-
respiratoires  [0, 1] 
 
0 = 'Not triggered'  
Niet geactiveerd: er komen geen cardiorespiratoire symptomen voor (code 0) … 
1 = 'Triggered' 
Geactiveerd wegens één of meerdere cardiorespiratoire symptomen  (code 1) …  
 



 

4.5 Ondervoeding 
 
Undernutrition (Nutr) = Ondervoeding = Malnutrition [0, 1, 2] 
 
0 = 'Not triggered' 
Niet geactiveerd: BMI-score = tweeëntwintig of meer, geen gevaar voor ondervoeding (code 
0) … 
1 = 'Triggered - risk' 
Geactiveerd wegens matig risico (BMI-score = negentien tot eenentwintig) zonder gevaar 
voor snel sterven (code 1) … 
2 = 'Triggered - high risk' 
Geactiveerd wegens hoog risico (BMI-score = lager dan negentien) zonder gevaar voor snel 
sterven (code 2) …   
 
 

4.6 Dehydratatie 
 
Dehydration (Dehyd) = Dehydratatie = Déshydratation [0, 1, 2]
 
0 = 'Not triggered'  
Niet geactiveerd: geen verstoorde vochtbalans en/of dehydratatie (code 0) … 
1 = 'Triggered - low'  
Geactiveerd wegens laag niveau: geen complicaties van dehydratatie (code 1) … 
2 = 'Triggered - high' 
Geactiveerd wegens hoog niveau:  met oorzaken of complicaties van dehydratatie (code 2) 
… 
 
 

4.7 Sondevoeding  
 
Feeding Tube (Feedtb) = Sondevoeding =  Alimentation par Sonde [0, 1, 2] 
 
0 = 'Not triggered' 
Niet geactiveerd: geen sondevoeding (code 0) … 
1 = 'Triggered - low risk' 
Geactiveerd  wegens laag risico:  de cliënt heeft nog enkele cognitieve capaciteiten (code 1) 
… 
2 = 'Triggered - high risk' 
Geactiveerd  wegens hoog risico:  de cliënt heeft geen cognitieve capaciteiten meer (code 2) 
… 
 
 
 



4.8 Juist en verantwoord medicatiegebruik  
 
Medications (Drug) = Juist en verantwoord medicatiegebruik = Médicaments [0, 1] 
 
0 = 'Not triggered' 
Niet geactiveerd: minder dan negen verschillende geneesmiddelen gecombineerd met een 
onstabiele gezondheid (code 0) … 
1 = 'Triggered' 
Geactiveerd wegens hoge prioriteit: meer dan negen verschillende geneesmiddelen 
gecombineerd met een onstabiele gezondheid  (code 1) … 
 
 

4.9 Tabak- en alcoholgebruik 
 
Tobacco and Alcohol Use (Add) = Tabak- en alcoholgebruik = Usage de Tabac & Alcool 
[0, 1]  (Add = Addict) 
 
0 = 'Not triggered'  
Niet geactiveerd: geen aanleiding tot stoppen met roken of reduceren van alcoholgebruik 
(code 0) … 
1 = 'Triggered' 
Geactiveerd wegens dagelijks roken en/of alcoholbehoefte (code 1) … 
 
 

4.10 Urine-incontinentie 
 
Urinary Incontinence (Urin) = Urine-incontinentie =  Incontinence Urinaire [0, 1, 2, 3] 
 
0 = 'Not triggered - poor decision making at baseline' 
Niet geactiveerd : zwakke besluitvorming en/of beperkte cognitieve vaardigheden bij het 
begin van het onderzoek (code 0) … 
1 = 'Not triggered - continent at baseline' 
Niet geactiveerd: continent bij het begin van het onderzoek  (code 1) …               
2 = 'Triggered - prevent decline' 
Geactiveerd om achteruitgang te voorkomen: hogere mate van achteruitgang verwacht 
(code 2) … 
3 = 'Triggered - facilitate improvement' 
Geactiveerd om de blaasfunctie te bevorderen (code 3) … 
 
 

4.11 Fecale incontinentie  
 
Bowel Conditions (Bowel) = Fecale incontinentie = Incontinence Fécale [0, 1, 2] 
 
0 = 'Not triggered' 



Niet geactiveerd: eventueel behandelde darmproblemen (code 0) … 
1 = 'Triggered - risk of decline' 
Geactiveerd om achteruitgang te voorkomen (code 1) … 
2 = 'Triggered - facilitate improvement' 
Geactiveerd op potentiële vooruitgang (code 2) … 
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