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Instrumenten

1. interRAI HC – Home Care - thuiszorg

2. interRAI LTCF - Long Term Care Facility

- residentiële zorg

3. interRAI AC – Acute Care - geriatrische 

dienst ziekenhuis
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Overzicht secties
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Vergelijking secties
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LTCF AC
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Informatiebronnen 

• Observaties (90 à 95% van items)

Aangevuld met info uit:

• Zorgdossier

• Gesprekken met (5 à 10%)

– Cliënt, bewoner

– Familie en mantelzorgers

– …
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Observatieperiode

• Standaard observatieperiode: 3 dagen

• Standaard observatieperiode AC: 24u 

(dagdeel)

• Afwijkingen worden aangegeven (vb. 

sectie K lengte en gewicht: 30 dagen)
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Persoonlijke gegevens
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Persoonlijke gegevens
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Beoordelingsreferentiedatum

• Het specifiek eindpunt van de 

observatieperiode

– Voorbeeld

5 april 2010

•Observatiedag 1

6 april 2010

•Observatiedag 2

7 april 2010

•Observatiedag 3

•Observatie 
gedurende 24u

8 april 2010

•Beoordelings-
referentiedatum
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Persoonlijke gegevens
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René heeft enkele dagen geleden een CVA gehad. Wanneer 

hij iets wil zeggen, kan hij  zich verbaal moeilijk uiten. De 

zorgverleners raden naar wat hij bedoelt door ja/neen vragen 

te stellen. Dit was vrij frustrerend voor René. 

Nu gebruiken ze pictogrammen en kan hij zich duidelijk 

maken als hij iets wil eten of drinken, naar het toilet moet, enz.

Communicatie 
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Algemeen Dagelijks Functioneren
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ADL functioneren

a. Baden 

b. Persoonlijke hygiëne

c. Kleden boven

d. Kleden onder

e. Wandelen

f. Toilet transfer

g. Toiletgebruik

h. Beweeglijkheid in bed

i. Eten 

Algemeen Dagelijks Functioneren 

(ADL & IADL)

IADL functioneren

a. Maaltijdbereiding 

b. Huishoudelijk werk

c. Financieel beheer

d. Geneesmiddelen beheer

e. Telefoongebruik

f. Trappen

g. Boodschappen

h. Vervoer  
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Algemeen Dagelijks Functioneren 

(ADL & IADL)
0. Zelfstandig geen hulp 

1. Slechts gereedzetten voorwerp binnen bereik plaatsen    

geen fysieke steun of toezicht nodig  

2. Toezicht aanwijzingen geven/toezicht

3. Beperkte hulp ondersteuning bij het bewegen van ledematen, fysieke 
ondersteuning zonder gewicht te dragen

4. Uitgebreide hulp patiënt voert ≥ 50% zelf uit + 

gewichtondersteunende hulp: opheffen arm/been enz. 

max. 1 hulpverlener

5. Maximale hulp gewichtsontlastende hulp (incl. optillen ledematen) door min. 2 
zorgverleners 

OF gewichtsondersteunende hulp bij ≥ 50% van de subtaken

6. Totale afhankelijkheid alle activiteiten worden door anderen uitgevoerd

8. Activiteit kwam niet voor
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Algemeen Dagelijks Functioneren

• Voorbeeld 1: Beweeglijkheid in bed

– Patiënt nam gewoonlijk zelf in bed andere houdingen aan. 

Sinds de heupoperatie en roodheid aan de stuit is het nodig om 

de patiënt wisselhouding te geven. Hierbij zijn steeds 2 

hulpverleners betrokken.

• Voorbeeld 2: Toilet transfer

– Ondanks amputatie boven de linker knie, verplaatste de patiënt 

zich altijd zelfstandig van bed naar rolstoel en van rolstoel naar 

toilet door gebruik te maken van een transferbord. Hij is handig 

in het hanteren van het transferbord, maar de zorgverlener of 

familieleden moeten hem er steeds aan herinneren het 

transferbord te pakken en zij moeten het transferbord binnen 

zijn bereik plaatsen.
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Fluctuaties in functioneren
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Fluctuaties functioneren

4 (uitgebreide hulp)

6 (totale afhankelijkheid)

5 (maximale hulp)

=> score 5 (maximale hulp)
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Fluctuaties functioneren

4 (uitgebreide hulp)

4 (uitgebreide hulp)

5 (maximale hulp)

=> Score 4 (uitgebreide hulp)
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Fluctuaties functioneren

0 (zelfstandig)

1 (klaarzetten)

0 (zelfstandig)

=> Score 1 (klaarzetten)
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Algemeen Dagelijks Functioneren

IADL – uitvoer en mogelijkheden

a. Maaltijdbereiding  

b. Alledaags huishouden

c. Geldbeheer 

d. Medicatiebeheer 

e. Telefoongebruik 

f. Trappen 

g. Boodschappen 

h. Vervoer  

Premorbide periode

[3 dagen]

Bij ontslag

interRAI ACINSCHATTING
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