
 

Wat je moet weten bij een consultatie van een arts, sociaal medewerker of 
ergotherapeut voor het erkennen van een handicap, het aanvragen van 
tegemoetkomingen of voor het aanvragen van hulpmiddelen. 
 

Ga niet onvoorbereid! 

Via onderstaande lijst kun je de arts en/of sociaal werker een duidelijk beeld geven van je 
beperkingen. 

Het is heel moeilijk voor een de arts, sociaal medewerker of ergotherapeut om de ernst van uw 
situatie in te schatten. De arts, sociaal medewerker of ergotherapeut kan enkel een inschatting 
maken op basis van een momentopname, vaak weerspiegelt dit niet de realiteit. Heel wat mensen 
met een neuromusculaire aandoening hebben betere en slechtere periodes. Het is dan ook uiterst 
belangrijk om de onderstaande vragen in te vullen op basis van uw minst goede periode. Tijdens het 
bezoek van of aan een arts, sociaal medewerker of ergotherapeut mag u zich uit trots niet beter 
voordoen dan u in werkelijkheid bent. Heeft u een betere periode, is het aangewezen om dit te 
vermelden en ook te antwoorden hoe je situatie is op de slechte periodes. Hierdoor kan de 
hulpverlener op de meest realistische manier uw noden bepalen. 

De hulpverleners zullen u diverse vragen stellen gelijkend aan de onderstaande vragen. Het is 
belangrijk om steeds de realiteit weer te geven, vaak bestaan er geen zwart/wit antwoorden. 
Antwoorden kun je nuanceren of verduidelijken door het ‘Ja, maar…’ principe toe te passen. Een 
voorbeeldje: Kun je nog stappen? Uw antwoord: ‘Ja, maar ik gebruik een wandelstok.’ of ‘Ja, maar ik 
kan slechts korte afstanden overbruggen.’ 

Vul op voorhand de onderstaande vragen goed doordacht in en gebruik de antwoorden als 
geheugensteuntje bij het bezoek aan de hulpverlener.  

1. Verplaatsing (Hoe verplaats ik mij?) 
• Opstaan uit zithouding 

□ Lukt zonder hulp. 
□ Lukt steunend met armen en benen, anders lukt het niet. 
□ Lukt met hulp. 
□ Ik kan niet staan. 

 
• Verplaatsen binnen de woning 

□ Lukt zonder hulp. 
□ Lukt maar is moeilijk. 

Verklaar uw moeilijkheden: ………………………………………………………………… 
□ Lukt met steunmiddel 

Soort steunmiddel: ………………………………………………………………………........ 
□ Ik verplaats me altijd met een rolstoel. 
□ Ik kan nog de trap nemen. 
□ Ik ondervind problemen bij het nemen van de trap. 

Verklaar uw moeilijkheden: …………………………………………………………………. 
□ Ik kan de trap niet meer nemen. 

Reden: …………………………………………………………………………………………………. 
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• Verplaatsen buiten de woning 

□ Lukt zonder hulp. 
□ Lukt maar de afstand is beperkt 

Hoe ver kun je stappen: ?......................................................................... 
□ Lukt met steunmiddel(en) 

Welk steunmiddel(en) gebruik je: ……………………………………………………….. 
□ Ik gebruik een rolstoel: manuele of elektrische (schrappen) 
□ Ik heb begeleiding nodig. 

Leg uit: ………………………………………………………………………………………………… 
 

• Gebruik openbaar vervoer 
□ Lukt zonder hulp. 
□ Ik heb begeleiding nodig. 

Leg uit: ………………………………………………………………………………………………… 
□ Ik kan geen openbaar vervoer gebruiken. 

Leg uit: ………………………………………………………………………………………………… 
 

• Gebruik transportmiddelen 
□ Fietsen lukt nog. 
□ Fietsen lukt mits aanpassingen. 

Leg uit: ……………………………………………………………………………………………….. 
□ Fietsen lukt niet meer. 

Leg uit:………………………………………………………………………………………………… 
□ Autorijden lukt nog. 
□ Autorijden lukt mits aanpassingen. 
□ Autorijden kan/mag niet meer. 

Leg uit: ……………………………………………………………………………………………….. 
 

2. Voeding 
• Boodschappen doen (boodschappenlijst samenstellen, naar de winkel gaan, producten 

kiezen, betalen en meenemen naar huis) 
□ Lukt zonder hulp. 
□ Lukt als mij iemand naar winkel brengt. 
□ Lukt met hulp of begeleiding. 

Leg uit: ………………………………………………………………………………………………. 
□ Lukt niet meer. 

Leg uit: ………………………………………………………………………………………………. 
 

• Warm eten bereiden 
□ Lukt zonder hulp. 
□ Lukt maar met moeilijkheden. 

Leg uit: ………………………………………………………………………………………………. 
□ Lukt maar ik moet erbij zitten. 
□ Lukt maar ik heb hulp of begeleiding nodig. 

Leg uit: ………………………………………………………………………………………………. 
□ Lukt niet meer. 

Leg uit: ………………………………………………………………………………………………. 
□ Ik krijg warme maaltijden aan huis geleverd.. 

Leg uit: ………………………………………………………………………………………………. 
 

• Broodmaaltijden bereiden 
□ Lukt zonder hulp. 
□ Lukt maar met moeilijkheden. 

Leg uit: ………………………………………………………………………………………………. 



□ Lukt maar ik heb hulp of begeleiding nodig. 
Leg uit: ………………………………………………………………………………………………. 

□ Lukt niet meer. 
Leg uit: ………………………………………………………………………………………………. 

 
• Zelfstandig eten 

□ Lukt zonder hulp. 
□ Lukt maar met moeilijkheden. 

Leg uit: ………………………………………………………………………………………………. 
□ Lukt maar ik heb hulp of begeleiding nodig. 

Leg uit: ………………………………………………………………………………………………. 
□ Lukt niet meer, ik wordt gevoed. 
□ Ik heb ernstige slikstoornissen 
□ Ik krijg sondevoeding 

 
 

3. Hygiëne 
• Dagelijkse wasbeurt 

□ Lukt zonder hulp. 
□ Lukt maar met moeilijkheden. 

Leg uit: ………………………………………………………………………………………………. 
□ Lukt maar ik heb gedeeltelijk hulp of begeleiding nodig. 
□ Leg uit: ………………………………………………………………………………………………. 
□ Lukt niet meer, ik moet volledig geholpen worden. 

Leg uit: ………………………………………………………………………………………………. 
 

• Volledige wasbeurt (douchen, bad nemen,…) 
□ Lukt zonder hulp. 
□ Lukt maar met moeilijkheden. 

Leg uit: ………………………………………………………………………………………………. 
□ Lukt maar ik heb gedeeltelijk hulp of begeleiding nodig. 
□ Leg uit: ………………………………………………………………………………………………. 
□ Lukt niet meer, ik moet volledig geholpen worden. 

 Leg uit: ………………………………………………………………………………………………. 
□ Ik maak gebruik van aanpassingen in de badkamer. 

Leg uit: ………………………………………………………………………………………………. 
 

• Aan- en uitkleden 
□ Lukt zonder hulp. 
□ Lukt maar met moeilijkheden. 

Leg uit: ………………………………………………………………………………………………. 
□ Lukt maar ik heb gedeeltelijk hulp of begeleiding nodig. 

Leg uit: ………………………………………………………………………………………………. 
□ Lukt niet meer, ik moet volledig geholpen worden. 

 Leg uit: ………………………………………………………………………………………………. 
 

• Toiletbezoek 
□ Lukt zonder hulp. 
□ Lukt maar met moeilijkheden. 

Leg uit: ………………………………………………………………………………………………. 
□ Lukt maar ik heb gedeeltelijk hulp of begeleiding nodig. 

Leg uit: ………………………………………………………………………………………………. 
□ Lukt niet meer, ik moet volledig geholpen worden. 

 Leg uit: ………………………………………………………………………………………………. 
□  Ik maak gebruik van aanpassingen in het toilet. 



 Leg uit: ………………………………………………………………………………………………. 
 

 
4. Onderhoud van de woning en huishoudelijk werk 

• Lichte huishoudelijke taken 
□ Lukt zonder hulp. 
□ Lukt maar met moeilijkheden. 

Leg uit: ………………………………………………………………………………………………. 
□ Lukt maar ik heb gedeeltelijk hulp of begeleiding nodig. 

Leg uit: ………………………………………………………………………………………………. 
□ Lukt niet meer, ik moet volledig geholpen worden. 
□ Leg uit: ………………………………………………………………………………………………. 

 
• Zwaardere huishoudelijke taken 

□ Lukt zonder hulp. 
□ Lukt maar met moeilijkheden. 

Leg uit: ………………………………………………………………………………………………. 
□ Lukt maar ik heb gedeeltelijk hulp of begeleiding nodig. 

Leg uit: ………………………………………………………………………………………………. 
□ Lukt niet meer, ik moet volledig geholpen worden. 
□ Leg uit: ………………………………………………………………………………………………. 

 
 

• Karweitjes en tuinonderhoud 
□ Lukt zonder hulp. 
□ Lukt maar enkel lichtere taken. 

Leg uit: ………………………………………………………………………………………………. 
□ Lukt niet meer, ik moet volledig geholpen worden. 
□ Leg uit: ………………………………………………………………………………………………. 

 
 

5. Toezicht en/of assistentie 
• Hoe dikwijls heb ik toezicht nodig 

□ Ik heb geen toezicht/assistentie nodig. 
□ Ik heb dagelijks toezicht/assistentie nodig. 

Waarom: ………………………………………………………………………………………………. 
□ Ik kan slechte enkele uren zonder toezicht/assistentie. 
□ Waarom: ………………………………………………………………………………………………. 
□ Ik ben niet in staat allen te blijven. 

Waarom: ………………………………………………………………………………………………. 
□ Ik ben niet in staat hulp te roepen. 

Waarom: ………………………………………………………………………………………………. 
□ Ik ben in staat hulp te bellen, met welk hulpmiddel? 

……………. ………………………………………………………………………………………………. 
□ Ik heb een personenalarm. 

 
• Papierwerk en geldbeheer 

□ Lukt zonder hulp. 
□ Ik kan zelf beslissen maar niet uitvoeren. 

Leg uit: ………………………………………………………………………………………………. 
 

• Opvolgen medische behandeling 
□ Ik neem zelf medicatie in. 
□ Ik heb hulp nodig bij het innemen van medicatie. 

Leg uit: ………………………………………………………………………………………………. 



 
 

6. Communicatie en sociaal contact 
• Ik kan een gesprek voeren 

□ Lukt mij nog. 
□ Lukt mij moeilijk, mensen verstaan mij moeilijk. 
□ Lukt niet, mensen verstaan mij niet. 
□ Ik kan niet spreken. 
□ Ik spreek via een spraakcomputer. 

 
• Ik kan schrijven 

□ Lukt mij nog. 
□ Lukt moeilijk 
□ Lukt niet meer. 

Reden: …………………………………………………………………………………………………. 
□ Ik kan niet schrijven. 

 
• Ik neem met andere mensen deel aan activiteiten 

□ Lukt mij nog. 
□ Ik ben lid van een vereniging of club. 
□ Lukt mij moeilijk doordat ik mij slecht kan verplaatsen. 
□ Lukt mij moeilijk. 

Reden: …………………………………………………………………………………………………. 
□ Lukt mij niet meer, ik heb heel weinig sociaal contact. 
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