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Dit is de schriftelijke verklaring van waargenomen feiten waarbij 

……………………………………… (naam en voornaam), ……………………… (beroep), 

geboren te …………………… (geboorteplaats) op ………………… (geboortedatum) en 

wonende te …………………………………………………………….… (woonplaats), 

aanwezig was of zelf heeft vastgesteld. 

 

(vermeld, zo nodig, diens graad van bloed- of aanverwantschap met de partijen, of er sprake is van 

ondergeschiktheid tegenover de partijen, of ze samenwerken dan wel of ze gemeenschappelijke belangen 

hebben) 

 

Onderstaande vragen worden beantwoord met de aankruising ja/neen/niet van toepassing. U 

beantwoordt deze vragen over de huidige toestand op vandaag …. / ….. / …….. (datum in te 

vullen + paraferen naast de ingevulde datum) van de patiënt …………………………………. 

(naam + voornaam invullen). 

 

 ja  neen n.v.t. 

Item wassen 

kan u zichzelf volledig wassen zonder enige hulp en zonder enige vorm 

van toezicht of stimulatie? 

   

moet enkel uw rug worden gewassen?    

moeten enkel uw voeten worden gewassen?    

heeft u actieve hulp nodig van een derde om zich te wassen boven de 

gordel? 

   

heeft u actieve hulp nodig van een derde om zich te wassen onder de 

gordel? 

   

kan u zich wassen boven de gordel, mits stimulering en zonder dat 

daarvoor een constant toezicht en/of continue aanwezigheid van een 

derde vereist is? 

   

kan u zich wassen onder de gordel, mits stimulering en zonder dat 

daarvoor een constant toezicht en/of continue aanwezigheid van een 

derde vereist is? 

   

kan u zichzelf nog gedeeltelijk wassen zowel boven als onder de 

gordel, mits een continue individuele vocale stimulering en continue 

actief toezicht van een derde? 

   

heeft u telkens als u zich wast zowel boven als onder de gordel hulp 

nodig van een derde om zich te wassen boven en onder de gordel? 

   

bent u niet gewassen wanneer een derde dit niet doet?    

beïnvloedt uw psychische toestand uw mogelijkheden om uzelf te 

wassen boven en onder de gordel?  
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Item kleden 

kan u zichzelf, op eigen initiatief volledig aan- en uitkleden zonder 

enige hulp en zonder enige vorm van toezicht of stimulatie? 

   

heeft u gedeeltelijke actieve hulp nodig van een derde voor het zich 

aan- en /of uitkleden boven de gordel? 

   

heeft u gedeeltelijke actieve hulp nodig van een derde voor het zich 

aan- en /of uitkleden onder de gordel? 

   

kan u zich aan en/of uitkleden boven de gordel, mits stimulering en 

zonder dat daarvoor een constant toezicht en/of continue aanwezigheid 

van een derde vereist is? 

   

kan u zich aan en/of uitkleden onder de gordel, mits stimulering en 

zonder dat daarvoor een constant toezicht en/of continue aanwezigheid 

van een derde vereist is? 

   

kan u zich gedeeltelijk aan- en/of uitkleden zowel boven als onder de 

gordel, mits een continue individuele stimulering en continu actief 

toezicht van een derde?  

   

is uw toestand dermate geëvolueerd dat u zich helemaal niet meer aan- 

of uit kan kleden, als een derde niet helpt bij het aankleden, draagt u 

dag en nacht dezelfde kleding? 

   

heeft u hulp nodig van een derde voor het aanbrengen van een 

orthese(n) en/of lidmaatprothese(n), noodzakelijk voor de 

locomotorische autonomie? 

   

bent u aangekleed (inclusief schone kleren) wanneer een derde dit niet 

doet? 

   

beïnvloedt uw psychische toestand uw mogelijkheden om uzelf te 

kleden boven en onder de gordel? 

   

Item verplaatsing en transfer 

heeft u tijdens uw zelfstandige verplaatsing een hulpmiddel nodig?    

heeft u tijdens uw zelfstandige verplaatsing soms een beetje hulp van 

een derde nodig? 

   

heeft u tijdens uw zelfstandige verplaatsing een hulpmiddel en soms 

een beetje hulp van een derde nodig? 

   

heeft u tijdens uw zelfstandige verplaatsing fysiek hulp nodig van een 

derde door u een hand te geven? 

   

heeft u tijdens uw zelfstandige verplaatsing fysiek hulp nodig van een 

derde door u de ellenboog te ondersteunen? 

   

heeft u tijdens uw zelfstandige verplaatsing fysiek hulp nodig van een 

derde door u een arm rond het middel te leggen? 

   

heeft u tijdens uw zelfstandige verplaatsing fysiek hulp nodig van een 

derde door u in de rug voort te duwen? 
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heeft u minimale noodzakelijke partiële hulp nodig voor uw 

zelfstandige verplaatsing? 

   

heeft u hulp nodige van een derde om u te begeleiden van de ene plaats 

naar de andere plaats?  

   

heeft u altijd hulp nodig van ligpositie naar zitpositie?     

heeft u altijd hulp nodig van ligpositie naar sta-positie?    

heeft u altijd hulp nodig van zitpositie naar ligpositie?    

heeft u altijd hulp nodig van sta-positie naar zitpositie?    

heeft u altijd hulp nodig van zitpositie naar sta-positie?    

heeft u altijd hulp nodig van sta-positie naar ligpositie?    

heeft u altijd hulp nodig van zitpositie naar zitpositie?    

indien een derde u niet uit bed helpt, blijft u dan in bed liggen?    

indien een derde u niet uit de zetel helpt, blijft u dan in de zetel zitten 

of liggen? 

   

Item toiletbezoek 

kan u zelfstandig naar het toilet gaan?    

kan u zelfstandig van het toilet weggaan?    

kan u zelfstandig gaan zitten op het toilet en zelfstandig rechtkomen na 

het toilet? 

   

kan u zich zelfstandig van de kledij ontdoen op het toilet en zelfstandig 

behoorlijk terug aankleden? 

   

kan u het incontinentiemateriaal zelfstandig aanbrengen en zelfstandig 

verwijderen? 

   

kan u zich zelfstandig proper maken na het toilet?    

heeft u wel eens een ongelukje omdat u zich niet tijdig zelf naar het 

toilet kan verplaatsen? 

   

indien u zichzelf zelfstandig aankleedt, zijn uw kleren dan proper 

gefatsoeneerd?   

   

indien u zichzelf reinigt, bent u dan helemaal proper?    

Item continentie 

heeft u occasioneel urine verlies?    

bent u nachtelijk urine incontinent?    

bent u nachtelijk urine incontinent met overdag occasioneel 

urineverlies? 

   

heeft u een urostomie – verblijfsonde – suprapubische sonde?     

doet u autosondage?    

heeft u occasioneel stoelgangverlies?    

heeft u een kunstaars?    

heeft u continue last van onvrijwillig urineverlies?    

doet u een katheterisatie?    
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vertoont u een bestendig onaangepast gedrag bij het verwijderen van 

urine? 

   

wordt u op schriftelijke vastgelegde tijdstippen (min 4x/dag) door een 

derde naar het toilet gestuurd? 

   

heeft u een continue stoelgangverlies?    

wordt de stoelgang manueel verwijderd bij u?    

is bij u een darmspoeling/lavement/lax noodzakelijk om de stoelgang 

te verwijderen? 

   

vertoont u een bestendig onaangepast gedrag bij het verwijderen van 

stoelgang? 

   

bent u incontinent voor urine en stoelgang?     

vertoont u een bestendig onaangepast gedrag bij het verwijderen van 

urine en stoelgang? 

   

Item eten 

kan u zelfstandig eten en drinken? 

kan u zelfstandig eten en drinken mits gebruik van aangepaste 

hulpmiddelen? 

   

kan u zelfstandig eten en drinken mits occasionele hulp van een derde?    

kan u zelfstandig eten en drinken mits stimulering en zonder dat 

daarvoor continu toezicht en/of continue aanwezigheid van een derde 

vereist is? 

   

heeft u minstens gedurende de ganse hoofdmaaltijd gedeeltelijke hulp 

nodig van een derde? 

   

 

Deze verklaring kan worden voorgelegd aan de rechtbank en de getuige is op de hoogte van 

het feit dat u zich door een valse verklaring aan straffen blootstelt. 

Dit document wordt gevoegd bij uw verpleegdossier. Er wordt een kopie van uw 

identiteitskaart aan gekoppeld.  

 

 

Opgemaakt te ………………………… (plaats) op …………………….. (datm) 

 

Gelezen en goedgekeurd [handgeschreven]: 

Naam + voornaam:  

Handtekening + parafering van elke pagina/bladzijde:  

 


