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Renzo Andrich
IRCCS Fondazione Don Gnocchi
Bijlage 1: Dagboek van het assessment proces
Geef voor elke bijeenkomst die binnen het assessment proces plaatsvindt de datum aan, of de bijeenkomst thuis of in de instelling heeft plaatsgevonden, welke professionals en overige personen (bijv. familieleden) hebben deelgenomen, de activiteiten die uitgevoerd zijn (hulpmiddelen etc. die uitgeprobeerd werden, activiteiten i.v.m. instructie, instrumenten / formulieren die gebruikt werden, activiteiten / uitvoering van activiteiten die geobserveerd werden etc.).
Bijlage 2: Foto's
Foto's die gedurende het assessment proces gemaakt zijn die de belangrijkste functies en eigenschappen van de aanbevolen oplossingsrichtingen laten zien. Voorkeursformat: jpg, landscape, max. 300x200 pixel. Een hogere resolutie zal de grootte van het bestand enorm doen toenemen: verkleinen wordt daarom sterk aanbevolenbijv. m.b.v. de Microsoft Office Picture Manager . 
Bijlage 3: Referenties en bronnen
Voeg voor elke geadviseerde oplossing een link toe die verwijst naar de gedetailleerde documentatie (bijvoorbeeld de omschrijving in een landelijke hulpmiddelen databank of de EASTIN website) en alle bruikbare toelichting of instructie. Er kan een onbeperkt aantal verwijzingen en bronnen toegevoegd worden.
Hulpmiddelen Bevestigingsformulier
Overzicht van hulpmiddelen en aanpassingen die op dit moment al verstrekt zijn
Voeg voor elk hulpmiddel en elke aanpassing van de omgeving die daadwerkelijk aangeschaft of uitgevoerd is een beknopte, duidelijke omschrijving toe (bijv. "Elektrische rolstoel", "Aanpassing badkamer" etc.), de naam van het bedrijf dat het geleverd of uitgevoerd heeft, de ISO 9999 classificatie code (indien van toepassing), het merk, type, de totale kosten, het bedrag dat door de cliënt zelf betaald werd (indien van toepassing). Meer gedetailleerde informatie kan in de volgende sectie "Details" toegevoegd worden. 
nr.
Omschrijving	
Leverancier
ISO code
Merk
Type
Kosten
Zelf betaald
1
2
3
4
5
In totaal
Tevredenheid over de verstrekking van een hulpmiddel  (KWAZO)             (Dijks et al., 2006)
Score:  1 >> onvoldoende   2 >> niet zeer goed      3 >> voldoende      4 >> goed     5 >>  zeer goed           geen score >> niet mogelijk om antwoord te geven
Gebruiker
Zorgverlener
Toegankelijkheid: Kon u de dienstverleners altijd gemakkelijk bereiken?
Informatie/duidelijkheid: Hoe duidelijk was de informatie die de dienstverleners u over de aanvraag en de mogelijke oplossingen gaven?
Coördinatie: Was de samenwerking en communicatie tussen de verschillende dienstverleners goed?
Deskundigheid: Waren de dienstverleners deskundig?
Efficiency: Werd uw aanvraag snel en efficiënt afgehandeld?
Inspraak: Is rekening gehouden met uw eigen mening en wensen bij de keuze van het hulpmiddel?
Afronding/nazorg: Kreeg u uitleg over het gebruik van het hulpmiddel?
                                             KWAZO score (som van alle scores, gedeeld door het aantal beantwoorde  items)  >>
Ervaren effectiviteit (IPPA-1)                                                                                                                (Wessels et al., 2002)
Belangrijkheid score:           1> totaal niet belangrijk      2 > niet zo belangrijk         3 > een beetje belangrijk    4 > vrij belangrijk         5 > zeer belangrijk
Moeite score:         1 > totaal geen moeite                 2 > een klein beetje moeite         3 > redelijk wat moeite       4> veel moeite         5> te veel moeite om activiteit uit te voeren
Vragenlijst gebruiker
Vraag de gebruiker om elk probleem te scoren wat betreft zijn  BELANGRIJKHEID (Hoe belangrijk is deze activiteit voor u?) en MOEITE (Hoeveel moeite kost het uitvoeren van deze activiteit u in uw dagelijks leven zonder gebruik te maken van de hulpmiddelen of aanpassingen die u net ontvangen hebt?).
nr.
Duidelijke en beknopte omschrijving van de problemen die de gebruiker ervaart en waarvan hij/zij verwacht of hoopt dat zij verminderen door de hulpmiddelen of aanpassingen
Belang-rijkheid
Moeite
1
2
3
4
5
6
7
Vragenlijst zorgverlener (indien van toepassing)
Vraag de zorgverlener om elk probleem te scoren wat betreft zijn  BELANGRIJKHEID (Hoe belangrijk is deze activiteit voor u?) en MOEITE (Hoeveel moeite kost het uitvoeren van deze activiteit u in uw dagelijks leven zonder gebruik te maken van de hulpmiddelen of aanpassingen die de gebruiker net ontvangen heeft?).
nr.
Duidelijke en beknopte omschrijving van de problemen die de gebruiker ervaart en waarvan de zorgverlener verwacht of hoopt dat zij verminderen door de hulpmiddelen of aanpassingen
Belang-rijkheid
Moeite
1
2
3
4
5
6
7
Hulpmiddelen Follow-up Rapport
Overzicht van hulpmiddelen en aanpassingen van de omgeving die gebruikt worden
Geef een schatting van de mate waarin elk hulpmiddel en elke aanpassing die hieronder opgesomd zijn op dit moment daadwerkelijk gebruikt wordt (hoeveel maanden sinds het bevestigings-rapport en hoeveel uur per week gedurende deze maanden), hoeveel ondersteuning door een andere persoon nodig was om het hulpmiddel te kunnen gebruiken (uren per week gebruik met ondersteuning i.p.v. zelfstandig gebruik), hoeveel kritieke gebeurtenissen (fouten die impact hadden op het dagelijks leven) zijn opgetreden, hoeveel geld besteed werd t.b.v. onderhoud en reparaties. Geef a.u.b. ook aan welk bedrag de gebruiker zelf betaald heeft (indien van toepassing) en de totale tevredenheidsscore van de gebruiker en/of  zijn of haar zorgverlener:1>> totaal niet tevreden          2>> niet tevreden              3>> min of meer tevreden      4 >> tevreden              5 >> zeer tevreden
nr.
Hulpmiddelen of aanpassingen die gebruikt worden
maanden gebruik
uren p.w. gebruik
uren p.w.steun
kritieke gebeurt.
totale kosten
bedrag zelf betaald
tevred. gebruiker
tevred. zorgv
1
2
3
4
5
         In totaal kritieke gebeurtenissen en kosten; algehele tevredenheid
Ervaren effectiviteit (IPPA-2)                                                                                                                   (Wessels et al., 2002)
Moeite score:         1 > totaal geen moeite                 2 > een klein beetje moeite         3 > redelijk wat moeite       4 > veel moeite         5 > te veel moeite om activiteit uit te voeren
Vragenlijst gebruiker
nr.
Vraag de gebruiker om alle problemen te scoren wat betreft de MOEITE (hoeveel moeite het NU kost, met de hulpmiddelen en aanpassingen in gebruik)
Belang-rijkheid
Moeite
1
2
3
4
5
6
7
Vragenlijst zorgverlener (indien van toepassing) 
n.
Vraag de zorgverlener om alle problemen te scoren wat betreft de MOEITE (hoeveel moeite het de gebruiker NU kost, met de hulpmiddelen en aanpassingen in gebruik)
Belang-rijkheid
Moeite
1
2
3
4
5
6
7
Tevredenheid over een verstrekking (D-QUEST)                                                                                                                                  (Wessels et al., 2003)
Geef voor elk onderdeel van de oplossing (volgens de nummering van het hierboven opgestelde overzicht van hulpmiddelen en omgevingsaanpassingen) een tevredenheidsscore aan en markeer de DRIE vragen die u meest belangrijk vindt.   
1 > totaal niet tevreden         2 > niet tevreden            3 > min of meer tevreden           4 > tevreden          5 > zeer tevreden     
Vragenlijst gebruiker                                                    hulpmiddel of aanpassing van de omgeving>>>
1
2
3
4
5
Hoe tevreden bent u over de afmetingen (grootte, lengte, breedte, hoogte etc.) van uw hulpmiddel?
Hoe tevreden bent u over het gewicht van uw hulpmiddel?
Hoe tevreden bent u over de verstelmogelijkheden (vastmaken, aanpassen etc.) van uw hulpmiddel?
Hoe tevreden bent u over de veiligheid van uw hulpmiddel?
Hoe tevreden bent u over de duurzaamheid (bestendigheid, slijtvastheid etc.) van uw hulpmiddel?
Hoe tevreden bent u over het gemak waarmee u uw hulpmiddel kunt gebruiken?
Hoe tevreden bent u over het comfort van uw hulpmiddel?
Hoe tevreden bent u over de effectiviteit van uw hulpmiddel (mate waarin het doet waarvoor het bedoeld is)?
totaal D-QUEST hulpmiddelen score >>
Hoe tevreden ... over het verstrekkingsproces (procedures, tijdsduur etc.) waarmee u uw hulpmiddel heeft verkregen?
Hoe tevreden bent u over de geboden reparaties en onderhoud voor uw hulpmiddel?
Hoe tevreden ... over de professionaliteit van de dienstverlening (kwaliteit informatie & vakkundigheid dienstverleners)?
Hoe tevreden ... over service en dienstverlening na aflevering hulpmiddel (nazorg, blijvendedersteuning, begeleiding)?
totaal D-QUEST bijbehorende dienstverlening score >>
Vragenlijst zorgverlener (indien van toepassing) hulpmiddel of omgevingsaanpassing>>
1
2
3
4
5
Hoe tevreden bent u over de afmetingen (grootte, lengte, breedte, hoogte etc.) van het hulpmiddel?
Hoe tevreden bent u over het gewicht van het hulpmiddel?
Hoe tevreden bent u over de verstelmogelijkheden (vastmaken, aanpassen etc.) van het hulpmiddel?
Hoe tevreden bent u over de veiligheid van uw hulpmiddel?
Hoe tevreden bent u over de duurzaamheid (bestendigheid, slijtvastheid etc.) van het hulpmiddel?
Hoe tevreden bent u over het gemak waarmee de gebruiker het hulpmiddel kunt gebruiken?
Hoe tevreden bent u over het comfort van het hulpmiddel?
Hoe tevreden bent u over de effectiviteit van uw hulpmiddel (de mate waarin het doet waarvoor het bedoeld is)?
totaal D-QUEST hulpmiddelen score >>
Hoe tevreden ... over het verstrekkingsproces (procedures, tijdsduur etc.) waarmee u uw hulpmiddel heeft verkregen?
Hoe tevreden bent u over de geboden reparaties en onderhoud voor uw hulpmiddel?
Hoe tevreden ... over de professionaliteit van de dienstverlening (kwaliteit informatie & vakkundigheid dienstverleners)?
Hoe tevreden ... over service dienstverlening na aflevering hulpmiddel (nazorg, blijvende ondersteuning, begeleiding)?
totaal D-QUEST bijbehorende dienstverlening score >>
Statistische gegevens en extra informatie
(Vink in elke sectie de items aan die van toepassing zijn)
Aanwezigen tijdens het assessment (behalve het assessment team) 
Organisatie waar de cliënt bijhoort (indien van toepassing)
Functionele beperkingen waar
rekening mee gehouden wordt  (ICF b)
b2 - Sensorische functies
Beperkingen activiteiten en 
participatie waar rekening mee
gehouden wordt (ICF d)
Omgevingsfactoren waar 
rekening mee gehouden wordt
 (ICF e)
Producten en technologie waar
rekening mee gehouden wordt
(ICF e1)
Betrokken resources professionals 
Hulpmiddelen die overwogen worden       (ISO 9999:2016 sub-cat. - vink in iedere sectie de passende codes aan)
Hulpmiddelen voor medische behandeling door persoon zelf (ISO 04)
Hulpmiddelen voor oefenen van vaardigheden (ISO 05)
Orthesen en prothesen
(ISO 06)
Hulpmiddelen voor persoonlijke verzorging en bescherming (ISO 09)
Hulpmiddelen voor communicatie en informatie (ISO 22)
Inrichtingselementen en aanpassingen van woningen en andere gebouwen (ISO 18)
Huishoudelijke hulpmiddelen
 (ISO 15)
Hulpmiddelen voor mobiliteit van personen (ISO 12)
Hulpmiddelen voor ontspanning
(ISO 30)
 Hulpmiddelen voor werk en beroepsopleidingen (ISO 28)
Hulpmiddelen voor het verbeteren en meten van de omgevingsfactoren (ISO 27)
Hulpmiddelen voor omgaan met producten en goederen (ISO 24)
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enrcJwg0UNXb23sDfjHaiN9KhP4cFx2VjaNnazwNhF/KJD/dsmSDm5lDFcJHB53KadTBglUQGoU4
CL3pHjA/IH6gEPOhoQ1KqzdHQWPNZjlmHlsZmNeRnclJQ6d3tC3+EVWS83ud4uqTmUsIFwI6GNtB
8W1MUjHjbdjKIWwVhMdD0J1d8lentGpMGXzA3jEe+0manEh9o4MFxzwgwtTZ0ph4lQXMCuKPeNwE
GlMHy2EVNKkGg/KxZFNel9HatZ1jr9kAbAcJuI4mL+tNT6gsm/AKghsx4yFmGeZd1QUVRJcW5igj
PDmeGsL2nLkLXsXEMzxIrE+kLyMt9OTQUUGUNyz84DjQ4SwfXz/zh15pbFBaU3gFwdeZ8RBdRPbS
86wg/M6Zv+iVulhyeNWaNX8Nx7x8xYpH8ecXL1/ej22EKS0qDY+KCl1BJH9Y+Jefa7UgCIIgCEKl
YWvKCEJoxICESIgBCZEQAxIiIQZU5eAEBolt8JDHa1WWf2pP/ozizJeQTGz5hSqHj3R7nWC/eD6z
QAxoAkGPNkjwPElHjYGn06osfOZFVANKp9Pq8OHDateuXe5Mr88++8z9xeuRZ86cccMnT55Uzz33
nBoaGlIDAwOurru7W23fvl2dO3dODLQU0AmHhJlOw9NrVRYeJx5onEMPSSF8oY4gKA+Ev4wNeJxW
eRKU5ldrpx3BLTGs6GxCKeC3Gj+xPoF3oEk3XkIzqfxAOh20AqMwy/UTnU2YKASddNOAvIy52Jjt
Q63OjWV3r9xHEubqMqlrSFzVQUETdDJy8UA6i4stHkago63xpmDSKtpwtjgu1omsXuA1eczdRBjz
oGhFCoRhVDQ3av6i1h93dnZ14DX6+nhyEPpKmh1szrDD21Q6ysWMNy8YHmcKrToaBqTXQSvjyoBg
CLwiYRQ0JZMMp729vXf6bbNOYRE4bGPiHVZYdcMVOL2cN6KpEXpyTfNR0nlN7KN4CCoZ8vPNbd1c
D9HJPQlKE+UWZt52uAGZ8HQQcwgj7C3swIEDLXxStFbnRm0sMayDVQEtbWWKuVITh6fTqixP9W5s
pLigmaW2/JxiG5Dt3QodNYowBsQNh4vjdEb2i3cxcMuiF1ZKAdYiovnVxSaogjhBaYPiiaB4vroW
CYwIhuUnyOtnQGYcxByOMDHTa/UoHtu7t/FvnnzyHRKtHgHzwTEPHGG6ZcGoHI+j6uOpoa6uLrcd
URtLDiMehoaVupz465PjqUHMLac55JD0zVM+QXqUi9VhsZgVvRtD+fHbkMr8Cb/FvgUGVQ7HLy2P
M9tWJrb8JrTwVi6CfF4G5PUCgU2QnrAZHSS0VyQDSmZu/nzFPR27SDdvwcKfoWdGq8qDuljqCrwV
2kC3zWp5h3pv8XTj/2WmNH+MMN7iQFp6UQGQjoDhmO2sYsErRas84Wm9xO8WSCCdDo5/4G100IXf
WmAszr3OdYEIm7cdfutD2PbLIZ25Dx0cN0woAxIKjxiQEAkxICESYkBCJMSAhEiIAQl5Yy6YLgg5
Ua6pGcI4QQxIiIQYkBAJMSAhEmJAQiTEgIRIiAEJkaCJX4KQF2JAVQ7mA4cRnTwLJtBTHM3y4/jl
5YgBVTl4DhVGdPIsMAyKgzFpdRa/vBwxoCqHn2g/0cmziAEJvnADsK3UIQYkeMJPvlc3u5QGhLV+
lixZol544QXV39+vdu/erQ4ePKgeeeQRtWfPHvXQQw+p06dPq4cfflgdPXpUHTt2TL3xxhvuGkH7
9+/33b9QYMIu9VJIA7I1wjkPPPCAunLlivrggw9cY9myZYu6dOmSayBYdGrfvn2qo6NDvfTSS2rr
1q2uHiANPkGoixGKDb5fFPbEl9KAhCqAvwsfdNKBGJCQ5Sf3r+jgJzzo9V7AF1EwV6aAQfDytNqK
GFCVwxdBgPgtqsmBkVEetJu02uUX987bSXG/vev7Z7XaShgDQpqwguXwdDahFNCJDhKdfBRmGpw8
rAvEdUEGiZMeZEC8vCBBeTqbUApsJ8EmOvkoTO9lSpgn7WJAVY7tJNhEJ7eC25SZHsalo315u6Px
xVwNCA14L8lpqbkcMY9Dq4Vyko8BaXXJqZTjEBgTyoDu6Vizg9b44esAhSWVufnzUq00Vi3kY0Be
wttcKNeWRke7MyFt8aYgrU1viltoELNun/Nm87QZZ9NNU/+YmXLL76HD6mP4xbpAWPuHr9/D1xKC
HotDjcf1faIwoQyIcAzhug5mV13F0nQwrvpk5hKW9YWOVhPDbzyVGUBcJRmQ2fjV6iy8kvGYQ6td
0GDleU3B4KRO6suEMyB4HvI6wDQgeB0saYf1oafPnHUKayZyQ6o0D8QrAZ940uoaPJ7gcVqdJciA
IPyEepGPAWl1KHLJa6Y1ByXNeK0ew8H+/n0kWPJXq0duSYl00wW96UJrG7b8YO4/woAQrnM8FPS4
pcGAYskm18gq0YBw8myVwnW2RxvcgLBAAgwOwj80BwkaGYYB2Z6lcXh5EK0ORdi8pseyzUTg8RCt
HgNf3hdGpNU1NZNjqSswAhLonFvTRYRxeyIDmt0y9zhWbEUYxJLpAaTBKq2V2AbChDGqFKzpzN07
90ocbkCmAZhrTmu1lUowIPMi8koXJg03Hi46OhzwOk1Tp32oN6sCs3IgpZgPVAkGZKbxWpbYTKfV
o7AZD0RHhwPL++L2pTerAny+IUwFEUEGxL0Y1njW6jHkY0BhZgsQZl6tzmJ+rsrvGx88HUSrR4Fb
FjccLDQ+6jaGW1Cpb0NTb73tNzpYVHj7BSdWq60EGRBuhRSvVVbyMSAInnn5CW6jtrxugRqzJxY0
c4CnhXg9NuGr1D/22GPfpcEC407b5mv0vNCmKdWgIF+EvJjgZFLlRDUgioNolZUwBmT71EGQ0Mk1
9W6BDuasAS/RyV34fzZFJ/EHBkQnM9nY/Ck+54QwPqxS25AcjjkNamzfMmPm+26jOTHSkK6PZ77G
ttO9/xO262KJa9iGYACSf/oA8SgH4Wz+ROoyxdNXf4pBoQzI/IyAVlsJY0Dgd3d+70NeZpAEGZCp
9xKdPAufM+6XzkrWAzndcvS6oENbB9u4rVF3PdHY9D9ti5e63Vf3OxnOiUc8jAxDAWhvYDueSA/A
eEYMKOl+3QfjR7FU2jVEgoz2riXLnqKeXjHI14CoGw8dv3VBoNNZrCA+jAEBDAnwsv2kWAYE+IQ5
v3RjIA8Eo4FXIR1uafSMDMYBPQzB8Rxfo0fmdN+HKH77ww/XO0Y4CO/lxH/znQGNeB+Ek+mm8wgT
ZEDIX4kG5CXmTEUbuRhQ1cNvYXPmL3qlPjUShg5GhI/RYRuGgW0YDrZxy4J3gpHAI6GXhnjoMQDJ
DQggjHh8kAXb1WhAYVdfnVAGBHAL0sFRoEFNvTMeJuC1SIcyYIzwVviFzmyQ8/1QPqRHOa5ynDDh
DEgoLGJAQiTEgIRIiAEJkYABhZ07JAhjgAF5PRIQhEDEgIRIiAEJkRADEiIhBiREQgxIiATGgMK+
Ry8IQomg2ZZ6UxAEoXSIAxIEoWyIAxIEoWyIAxIEoWyIAxIEoWyIAxIEoWyIAxIEoWxgcSRxQIIg
lAVxQIIglA1xQIJQRnDxFUownqKL9QTvlNjyhlkugi/nlWteL8QBCUIZMS/mKFJsB0TOIp+8XogD
EoQqwvyyEJcw358XByQIQs78fHNbt3nhk+DDjLTUdxBRHBA9Ms8nrxeFcECZTEY9++yzavfu3erp
p59WfgwNDamXX35ZXb9+XWty5+TJk+ry5ct6awR9KIIwvsASDubHnUiwpn7QhzdNKtUB+X1cKwg4
oLfeeksdOnRIPf744+r48eNq586d6pNPPlE7duxQFy5cUIlEQr377rvqiy++UBs2bFADAwPq3Llz
qrm52U3X09OjTp8+re677z713nvv4esurqNZtWqVOnLkiPryyy9dRwPH09HR4Tqy1tZW9frrr6s3
33xTHJAwvsDX6bwueIjX5wmDiOKAvBxhIRxQro6UE4/H1ZUrV1wHAZ588kn1zDPPqP3796vVq1er
8+fPq87OTjdueHhYrVu3Tr322mvq/fffVw8++KCr37Nnj+t4+vr61IkTJ1zndPXqVdcRwUFx4KQu
Xbqkuru73d8zZ86IAxLGD/xjwqaEGefxI4oDsuWDlNsBCYJQAGzfgyPJZZzHDy8HFNSiQovMlg8i
DkgQqhhcwIUc5/Hj+Qc3TrftJ6hlhbEoWz6/L/SHQRyQIJQJXHTFGOcJwvy6MAk+Po+Wjk6WBR+y
93KQmBagk+VFIRwQlVEMQdl6N4IwvvBzPvkIytNFB4Iuna2MXOT4+pk/1MXljTggQSgT5XRA4FDP
1oZf3117wlaWn6C7Zmsp5QMNuIsDKhwYK0S33kt0MkGoPOCUYKQYrH5144IdCEeZoxMEvV9WTAeU
q2OudlCXtnog0ckEQRAHVHjEAQlCSErhgPAkES26XAStP138KPBgwJbeJrZuKsq1pc1HqDuFuuN6
dJFt9UDC03Ip2IcT+/r6bqqLJa7VNiSUKfWJ9OUtW+4vej8Q+4qlGr8qxb6E6qUUDigf8Wo1eS1J
YhPbfyrkuB+cBsqEI7LF5ypF+/QvBqVSU6b+V11D/Fpvb2/Wy9U1JK5OTqSGurdtm65VNfMXtf64
Lpa6Mn3m7f/S1dW1FOH6eGpw9ep13TpJDcqojSXUnPkLX8G2U/6kufMWHiOnE09lBhwHOCwOyA7u
orhobHJyTfNRncwXGJ0tP8Tv8T2MzJbHFFxoMHCkx76iOAg/xAHlL1XhgOAsHGdwNZVp+sycSWtr
pZAjaZ424yy2F7a2vVAXSw7Xx5OD2EYZ9YnU5dqG5DAcD6Q+nvk6lkwPIC05M2kB+YPBXq+5NZin
Y54rDpyULR/KC7qQYbS2vLkInpwVamC6FA6oWF2woK6O7T+F7YL97s7vfWgrk0vFdsGItsVLDzmO
4PodbYt/pFWjcJ1EsumrzZs3L9KqMQ4IZKY0fzzZaQmtXdu5Afo6x/kgjDj8NiQzl7RDyl404oDC
4XXxwJmYBoH69bqD4nG2TuYLDM2WPx/BsUR1ROSA4JC1KmeCHJBXayYquPBt+yPJx6kGvYQMgXPy
u0EFHZdOFpoDBw60HD18WNnkYH+/2wobBQ4uM+WW36MbNOsHc04su3vlPi7UDUOrBo5iyrTp/3bX
kmVPJRubP0X3yXRATnmT4GBqG+LKaQ19y+Ocsm6IpTIXkSeeTF+8o63teTisBsf5iAMKB5q+NkOB
/OT+FR1I49fMpjthGLwckF8ZfjOhoY/iPMgB5fIfTMaLA8K5tpXDBedPJ/ekUA7I5nD8xPETI/8X
YzdwEl7S0dGxzU3osHj58n7Sw3mgtYTw4qXLn9BJXOBIaDwIg9xanaV91aoeKmfewjt+evvsOb+a
duvMf7WlFcaCloTXKxLoQtj0I69O5PaCaj4OiPBajRFdMp0kZ8QBjRD0H3Jx9GV3QMUAjgVP1pav
WPGoVglFIOwgJ1ZI1FlyIooDAl4tIR2dMxPdAYVp9eT6ysu4dEBC6cDFaDMcCFpJUcZdojogr4s9
32MqhAPyGpTnEqbrkitRHBDG97xatiReLwcHEXRcuTq0nMeAAMZm6FE4SX08PYhxmvE2LoPxJ3QN
aWB8PODVEoJeJ8mLKA4IF4MtLy4knSRnCuGA0A316r4WWvij6nwcEOoQjsWWngT1iadtqJMg0cWO
IWggG4KuM1rSVBaWatHZo4OxFzydgnR2dnXA6eBpVzzd9L+4YDEYrZO69PT0NMyY3fJ2Mt10vmnq
tA/X33vvPTrKxTnJkxCPvHBsGOfh4w9weHiChgFoDGZjbElHuXlnt8w9TnnRncN8I+TRSdwxJsQ3
Tr3lD3icjzAfh8KxY/9woCgD+0K5iENa/M8Fd9z5ou4quvsw/0M1UYkOyOvF1aC1hPwohAMi/FaS
LJREcUB+DxvyFV30GHBthnmUz6WgXVXTAeECXnTnXUdjycyA+XQKTgNPt+CUcOCYhIiLGo4I8XAU
aD0h7/zWO/8e6Sg/0qdvnvpHpJ96622/gW7JsrsfQ4uk3tk34uEo6AkcCZ6cIR7Hhjz0ON9xHlex
f6Rx9tuIfbtp48lBOEc8rUMcP37sGwPkSAfHhHhytNNnzjqlk1UVleKAcP4wd8WruxA0ZymIQjog
gBZGPm/4h5VqcUAE6jVMawhSFAcEp4ELEY/RnYv72q0zZ/+zTuKCiYN49O44jKGRdCNSF4tfw9wf
eoqFXzgqxKGFQw4AM6SdvN9gsuLo/Mlv6bWPrk2bFicyTRfQMvkuHk/UMl+PnU+UGFWpK1e278Rx
w/lo1RiQB3l5FwxOCHq0hLSqqii1A8pHRuajRFuWg46nUA6Ig3EpLHOLfRRK+Nws/HdbGhKzbpDX
li6K6KJDgRsF6hndLltZXpMv84K3gMiJrF2/fj0cUsK5mHkLAo5h5PWLWaegR4tFR7ngwKEnwbwh
XNzoEtF+sN14c/PHaGnR/gDSj4xBpS9SVxDdLxyH46C+CXJA6BoiL+Iov47KIg4oPDA0W7m5CBxP
lLk/HDqeYjggoYyg6zLiWBLDfKwFrLinY5cb15C4qlU17e3tvRhfwcXuDlg7FzRaPIhzHZfWkzOZ
M3+R+x4YgMNCtwstI7erptM5ju4C4pCWun5wFCgXLTHsI9005ROUAeeCbhY/JgLHTzO0qZx4Ij0A
54R45EFe6s4B3XIaRndOq6oK3LnxxMkU6HWSvEA3wFaul+AJE5xEsRyEOCBBEMqGOCBBEMqGOCBB
EMqGOCBBEMqGOCBBEMoGOSA+v0YQBKEkiAMSBKFsiAMSBKFsiAMSBKFsiAMSBKFsiAMSBKFsiAMS
BEEQCkRNzf8DIXtupe6ZN5AAAAAASUVORK5CYII=
	OrganizationNome: Vul de naam van de organisatie in
	OrganizationAddress: Voeg het adres van de organisatie, telefoonnummer, fax, e-mail en website in
	Elimina la foto 2: 
	Stampa: 
	Geef een beknopte, duidelijke omschrijving van de vraag van de cliënt, de reden waarom het assessment nodig is en de problemen die opgelost moeten worden. Dit zal niet altijd overeenkomen met de interventie die daadwerkelijk uitgevoerd wordt, aangezien de doelen opgesteld worden op basis van een gesprek tussen de cliënt en de professional. De doelen van de interventie zijn in het onderstaande veld opgesomd en toegelicht.  : 
	Geef een beknopte, duidelijke omschrijving van de klinisch-functionele aspecten die nuttig zijn om de meest geschikte oplossing te kunnen bepalen. Voeg geen overbodige gegevens toe. Zo is bijvoorbeeld de diagnose meestal niet noodzakelijk; mocht dit wel het geval zijn, wordt aanbevolen het rapport ook door een arts te laten ondertekenen en/of naar het medisch dossier van de cliënt te verwijzen. : 
	Geef een beknopte, duidelijke omschrijving van alle bevorderende en belemmerende factoren in de omgeving van de cliënt die hij/zij zal tegenkomen i.v.m. de oplossing. Denk hierbij zowel aan fysieke (woonomgeving, instelling, werkplek, school etc...) als ook sociale aspecten (behoeften familie, personen en/of situaties waar rekening mee gehouden dient te worden etc...).: 
	Som, indien van toepassing, alle hulpmiddelen en aanpassingen van de omgeving op die nu al gebruikt worden. Geef dit zo nauwkeurig mogelijk aan (merk, type) en omschrijf hoe de cliënt deze gebruikt. Een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving is belangrijk, om misvattingen te voorkomen. Soms is het moeilijk om het merk precies aan te geven (komt niet altijd overeen met de naam van de producent of de leverancier) en ook het type  (meestal anders dan merk). Een check van het product in een landelijke hulpmiddelendatabank of op de EASTIN website (www.eastin.eu) kan hierbij ondersteunen. : 
	Geef een beknopte, duidelijke omschrijving van de doelen die i.v.m. assessment proces gesteld worden en het proces richting geven. Indien het assessment proces gedurende meerdere sessies uitgevoerd wordt, bijv. in het kader van een revalidatie programma, is het mogelijk dat de doelen na verloop van tijd bijgesteld moeten worden (bijv. op grond van nieuwe vaardigheden en competenties die de gebruiker geleerd heeft). De herzien doelen (indien van toepassing) worden in het volgende veld omschreven.: 
	In het geval dat het assessment proces over meerdere sessies uitgevoerd wordt, bijv. tijdens een revalidatie programma, geef je hier de opgetreden veranderingen en wijzigingen aan (bijv. nieuwe vaardigheden gebruiker) die ertoe kunnen leiden dat de doelen die oorspronkelijk i.v.m. de hulpmiddelen/oplossingen opgesteld zijn herzien moeten worden.: 
	Geef een beknopte en duidelijke omschrijving van de voorgestelde oplossingen (hulpmiddelen aanpassingen van de omgeving, samen met een specifieke omschrijving van instellingen en de manier waarop zij geïnstalleerd moeten worden). Geef indien mogelijk concrete voorbeelden van op de markt verkrijgbare producten en omschrijf ze zo nauwkeurig mogelijk (merk en type). Geef meer details in Bijlage 3 (referenties en bronnen), incl. een link naar het product in je landelijke hulpmiddelendatabank of EASTIN (www.eastin.eu) of naar de website van de leverancier.:  
	In het geval dat de hulpmiddelen via een verstrekkingssysteem verstrekt worden, geef dan de betreffende codes aan.: 
	Geef, indien van toepassing, aanvullende informatie over hoe de voorgestelde oplossingen gebruikt moeten worden, contra-indicaties of onbedoelde neveneffecten waar zich de gebruiker bewust van zou moeten zijn, aspecten die bijgehouden en gemonitored zouden moeten worden, mogelijk een vervolg-assessment of follow-up sessies die ingepland moeten worden etc.:  
	AssesDateReport: 
	AssessSignature: 
	AssessDigitalSignat: 
	Aggiungi nuova scheda: 
	SessionDate: 
	SessionPeople: 
	SessionActivity: 
	rimuovi scheda: 
	Picture1: 
	Elimina la foto 1: 
	Picture2: 
	Picture3: 
	Elimina la foto 3: 
	PicturesNotes: 
	Aggiungi nuova scheda: 
	Link: 
	Document: 
	rimuovi scheda: 
	In01De: 
	In01Su: 
	Geef de ISO code in het correcte format aan (bijv. 12.22.06): 
	In01Br: 
	In01Mo: 
	In01Pr: 
	In01Sh: 
	In02De: 
	In02Su: 
	Geef de ISO code in het correcte format aan (bijv. 12.22.06): 
	In02Br: 
	In02Mo: 
	In02Pr: 
	In02Sh: 
	In03De: 
	In03Su: 
	Geef de ISO code in het correcte format aan (bijv. 12.22.06): 
	In03Br: 
	In03Mo: 
	In03Pr: 
	In03Sh: 
	In04De: 
	In04Su: 
	Geef de ISO code in het correcte format aan (bijv. 12.22.06): 
	In04Br: 
	In04Mo: 
	In04Pr: 
	In04Sh: 
	In05De: 
	In05Su: 
	Geef de ISO code in het correcte format aan (bijv. 12.22.06): 
	In05Br: 
	In05Mo: 
	In05Pr: 
	In05Sh: 
	InToPr: 
	InToSh: 
	Aggiungi nuova scheda: 
	SolutionNumber: 
	SolutionLink: 
	SolutionDescription: 
	rimuovi scheda: 
	VerificationCompliance: 
	VerificationReasons: 
	VerificationQuality: 
	VerificationDifficulties: 
	KwazoUsAccessibility: 
	KwazoCaAccessibility: 
	KwazoUsInformation: 
	KwazoCaInformation: 
	KwazoUsCoordination: 
	KwazoCaCoordination: 
	KwazoUsCompetence: 
	KwazoCaCompetence: 
	KwazoUsEfficiency: 
	KwazoCaEfficiency: 
	KwazoUsUserInfluence: 
	KwazoCaUserInfluence: 
	KwazoUsInstruction: 
	KwazoCaInstruction: 
	KwazoUsScore: 
	KwazoCaScore: 
	IppaUsRow1Item: 
	IppaUsRow1Im: 
	IppaUsRow1Di: 
	IppaUsRow1ID: 
	IppaUsRow2Item: 
	IppaUsRow2Im: 
	IppaUsRow2Di: 
	IppaUsRow2ID: 
	IppaUsRow3Item: 
	IppaUsRow3Im: 
	IppaUsRow3Di: 
	IppaUsRow3ID: 
	IppaUsRow4Item: 
	IppaUsRow4Im: 
	IppaUsRow4Di: 
	IppaUsRow4ID: 
	IppaUsRow5Item: 
	IppaUsRow5Im: 
	IppaUsRow5Di: 
	IppaUsRow5ID: 
	IppaUsRow6Item: 
	IppaUsRow6Im: 
	IppaUsRow6Di: 
	IppaUsRow6ID: 
	IppaUsRow7Item: 
	IppaUsRow7Im: 
	IppaUsRow7Di: 
	IppaUsRow7ID: 
	IppaUsScore: 
	IppaCaRow1Item: 
	IppaCaRow1Im: 
	IppaCaRow1Di: 
	IppaCaRow1ID: 
	IppaCaRow2Item: 
	IppaCaRow2Im: 
	IppaCaRow2Di: 
	IppaCaRow2ID: 
	IppaCaRow3Item: 
	IppaCaRow3Im: 
	IppaCaRow3Di: 
	IppaCaRow3ID: 
	IppaCaRow4Item: 
	IppaCaRow4Im: 
	IppaCaRow4Di: 
	IppaCaRow4ID: 
	IppaCaRow5Item: 
	IppaCaRow5Im: 
	IppaCaRow5Di: 
	IppaCaRow5ID: 
	IppaCaRow6Item: 
	IppaCaRow6Im: 
	IppaCaRow6Di: 
	IppaCaRow6ID: 
	IppaCaRow7Item: 
	IppaCaRow7Im: 
	IppaCaRow7Di: 
	IppaCaRow7ID: 
	IppaCaScore: 
	VerifDateMeeting: 
	VerifDateReport: 
	VerifSignature: 
	VerifDigitalSignat: 
	In01Ms: 
	In01Hr: 
	In01As: 
	In01Ev: 
	In01So: 
	In01Sc: 
	In02Ms: 
	In02Hr: 
	In02As: 
	In02Ev: 
	In02So: 
	In02Sc: 
	In03Ms: 
	In03Hr: 
	In03As: 
	In03Ev: 
	In03So: 
	In03Sc: 
	In04Ms: 
	In04Hr: 
	In04As: 
	In04Ev: 
	In04So: 
	In04Sc: 
	In05Ms: 
	In05Hr: 
	In05As: 
	In05Ev: 
	In05So: 
	In05Sc: 
	InToEv: 
	InToSo: 
	InToSc: 
	Nodig de gebruiker uit te laten zien hoe hij/zij het hulpmiddel of de aanpassingen van de omgeving in een kenmerkende situatie van het dagelijks leven gebruikt; omschrijf de geobserveerde manier waarop hij/zij de activiteit uitvoert en mogelijke kritieke situaties en/of problemen.: 
	FollowupDif: 
	Ipp2UsRow1Item: 
	Ipp2UsRow1Im: 
	Ipp2UsRow1Di: 
	Ipp2UsRow1ID: 
	Ipp2UsRow2Item: 
	Ipp2UsRow2Im: 
	Ipp2UsRow2Di: 
	Ipp2UsRow2ID: 
	Ipp2UsRow3Item: 
	Ipp2UsRow3Im: 
	Ipp2UsRow3Di: 
	Ipp2UsRow3ID: 
	Ipp2UsRow4Item: 
	Ipp2UsRow4Im: 
	Ipp2UsRow4Di: 
	Ipp2UsRow4ID: 
	Ipp2UsRow5Item: 
	Ipp2UsRow5Im: 
	Ipp2UsRow5Di: 
	Ipp2UsRow5ID: 
	Ipp2UsRow6Item: 
	Ipp2UsRow6Im: 
	Ipp2UsRow6Di: 
	Ipp2UsRow6ID: 
	Ipp2UsRow7Item: 
	Ipp2UsRow7Im: 
	Ipp2UsRow7Di: 
	Ipp2UsRow7ID: 
	Ipp2UsScore: 
	Ipp1UsScore: 
	IppFUsScore: 
	Ipp2CaRow1Item: 
	Ipp2CaRow1Im: 
	Ipp2CaRow1Di: 
	Ipp2CaRow1ID: 
	Ipp2CaRow2Item: 
	Ipp2CaRow2Im: 
	Ipp2CaRow2Di: 
	Ipp2CaRow2ID: 
	Ipp2CaRow3Item: 
	Ipp2CaRow3Im: 
	Ipp2CaRow3Di: 
	Ipp2CaRow3ID: 
	Ipp2CaRow4Item: 
	Ipp2CaRow4Im: 
	Ipp2CaRow4Di: 
	Ipp2CaRow4ID: 
	Ipp2CaRow5Item: 
	Ipp2CaRow5Im: 
	Ipp2CaRow5Di: 
	Ipp2CaRow5ID: 
	Ipp2CaRow6Item: 
	Ipp2CaRow6Im: 
	Ipp2CaRow6Di: 
	Ipp2CaRow6ID: 
	Ipp2CaRow7Item: 
	Ipp2CaRow7Im: 
	Ipp2CaRow7Di: 
	Ipp2CaRow7ID: 
	Ipp2CaScore: 
	Ipp1CaScore: 
	IppFCaScore: 
	QuSi1s: 
	QuSi1t: 0
	QuSi2s: 
	QuSi2t: 0
	QuSi3s: 
	QuSi3t: 0
	QuSi4s: 
	QuSi4t: 0
	QuSi5s: 
	QuSi5t: 0
	QuWe1s: 
	QuWe1t: 0
	QuWe2s: 
	QuWe2t: 0
	QuWe3s: 
	QuWe3t: 0
	QuWe4s: 
	QuWe4t: 0
	QuWe5s: 
	QuWe5t: 0
	QuAd1s: 
	QuAd1t: 0
	QuAd2s: 
	QuAd2t: 0
	QuAd3s: 
	QuAd3t: 0
	QuAd4s: 
	QuAd4t: 0
	QuAd5s: 
	QuAd5t: 0
	QuSt1s: 
	QuSt1t: 0
	QuSt2s: 
	QuSt2t: 0
	QuSt3s: 
	QuSt3t: 0
	QuSt4s: 
	QuSt4t: 0
	QuSt5s: 
	QuSt5t: 0
	QuDu1s: 
	QuDu1t: 0
	QuDu2s: 
	QuDu2t: 0
	QuDu3s: 
	QuDu3t: 0
	QuDu4s: 
	QuDu4t: 0
	QuDu5s: 
	QuDu5t: 0
	QuEa1s: 
	QuEa1t: 0
	QuEa2s: 
	QuEa2t: 0
	QuEa3s: 
	QuEa3t: 0
	QuEa4s: 
	QuEa4t: 0
	QuEa5s: 
	QuEa5t: 0
	QuCo1s: 
	QuCo1t: 0
	QuCo2s: 
	QuCo2t: 0
	QuCo3s: 
	QuCo3t: 0
	QuCo4s: 
	QuCo4t: 0
	QuCo5s: 
	QuCo5t: 0
	QuEf1s: 
	QuEf1t: 0
	QuEf2s: 
	QuEf2t: 0
	QuEf3s: 
	QuEf3t: 0
	QuEf4s: 
	QuEf4t: 0
	QuEf5s: 
	QuEf5t: 0
	QuPrScore1: 
	QuPrScore2: 
	QuPrScore3: 
	QuPrScore4: 
	QuPrScore5: 
	QuSe1s: 
	QuSe1t: 0
	QuSe2s: 
	QuSe2t: 0
	QuSe3s: 
	QuSe3t: 0
	QuSe4s: 
	QuSe4t: 0
	QuSe5s: 
	QuSe5t: 0
	QuTe1s: 
	QuTe1t: 0
	QuTe2s: 
	QuTe2t: 0
	QuTe3s: 
	QuTe3t: 0
	QuTe4s: 
	QuTe4t: 0
	QuTe5s: 
	QuTe5t: 0
	QuPr1s: 
	QuPr1t: 0
	QuPr2s: 
	QuPr2t: 0
	QuPr3s: 
	QuPr3t: 0
	QuPr4s: 
	QuPr4t: 0
	QuPr5s: 
	QuPr5t: 0
	QuFw1s: 
	QuFw1t: 0
	QuFw2s: 
	QuFw2t: 0
	QuFw3s: 
	QuFw3t: 0
	QuFw4s: 
	QuFw4t: 0
	QuFw5s: 
	QuFw5t: 0
	QuSeScore1: 
	QuSeScore2: 
	QuSeScore3: 
	QuSeScore4: 
	QuSeScore5: 
	QcSi1s: 
	QcSi1t: 0
	QcSi2s: 
	QcSi2t: 0
	QcSi3s: 
	QcSi3t: 0
	QcSi4s: 
	QcSi4t: 0
	QcSi5s: 
	QcSi5t: 0
	QcWe1s: 
	QcWe1t: 0
	QcWe2s: 
	QcWe2t: 0
	QcWe3s: 
	QcWe3t: 0
	QcWe4s: 
	QcWe4t: 0
	QcWe5s: 
	QcWe5t: 0
	QcAd1s: 
	QcAd1t: 0
	QcAd2s: 
	QcAd2t: 0
	QcAd3s: 
	QcAd3t: 0
	QcAd4s: 
	QcAd4t: 0
	QcAd5s: 
	QcAd5t: 0
	QcSt1s: 
	QcSt1t: 0
	QcSt2s: 
	QcSt2t: 0
	QcSt3s: 
	QcSt3t: 0
	QcSt4s: 
	QcSt4t: 0
	QcSt5s: 
	QcSt5t: 0
	QcDu1s: 
	QcDu1t: 0
	QcDu2s: 
	QcDu2t: 0
	QcDu3s: 
	QcDu3t: 0
	QcDu4s: 
	QcDu4t: 0
	QcDu5s: 
	QcDu5t: 0
	QcEa1s: 
	QcEa1t: 0
	QcEa2s: 
	QcEa2t: 0
	QcEa3s: 
	QcEa3t: 0
	QcEa4s: 
	QcEa4t: 0
	QcEa5s: 
	QcEa5t: 0
	QcCo1s: 
	QcCo1t: 0
	QcCo2s: 
	QcCo2t: 0
	QcCo3s: 
	QcCo3t: 0
	QcCo4s: 
	QcCo4t: 0
	QcCo5s: 
	QcCo5t: 0
	QcEf1s: 
	QcEf1t: 0
	QcEf2s: 
	QcEf2t: 0
	QcEf3s: 
	QcEf3t: 0
	QcEf4s: 
	QcEf4t: 0
	QcEf5s: 
	QcEf5t: 0
	QcPrScore1: 
	QcPrScore2: 
	QcPrScore3: 
	QcPrScore4: 
	QcPrScore5: 
	QcSe1s: 
	QcSe1t: 0
	QcSe2s: 
	QcSe2t: 0
	QcSe3s: 
	QcSe3t: 0
	QcSe4s: 
	QcSe4t: 0
	QcSe5s: 
	QcSe5t: 0
	QcTe1s: 
	QcTe1t: 0
	QcTe2s: 
	QcTe2t: 0
	QcTe3s: 
	QcTe3t: 0
	QcTe4s: 
	QcTe4t: 0
	QcTe5s: 
	QcTe5t: 0
	QcPr1s: 
	QcPr1t: 0
	QcPr2s: 
	QcPr2t: 0
	QcPr3s: 
	QcPr3t: 0
	QcPr4s: 
	QcPr4t: 0
	QcPr5s: 
	QcPr5t: 0
	QcFw1s: 
	QcFw1t: 0
	QcFw2s: 
	QcFw2t: 0
	QcFw3s: 
	QcFw3t: 0
	QcFw4s: 
	QcFw4t: 0
	QcFw5s: 
	QcFw5t: 0
	QcSeScore1: 
	QcSeScore2: 
	QcSeScore3: 
	QcSeScore4: 
	QcSeScore5: 
	FwDateMeeting: 
	FwDateReport: 
	FwSignature: 
	FwDigitalSignat: 
	UserDisabledPerson: 0
	UserCaregiver: 0
	UserPhysician: 0
	UserHealthProfessional: 0
	UserSocialWorker: 0
	UserSchoolProfessional: 0
	UserOfficer: 0
	UserTechnician: 0
	UserCommercial: 0
	UserStudent: 0
	UserOther: 0
	AgencyNone: 0
	AgencyHealthPublic: 0
	AgencyBodylPublic: 0
	AgencyBodyPrivate: 0
	AgencyResearch: 0
	AgencyCompany: 0
	AgencyConsultant: 0
	AgencySchoolPrimary: 0
	AgencySchoolHigh: 0
	AgencyOther: 0
	ICFb1: 0
	ICFb2.1: 0
	ICFb2.2: 0
	ICFb2.3: 0
	ICFb3: 0
	ICFb4: 0
	ICFb5: 0
	ICFb6: 0
	ICFb7: 0
	ICFb8: 0
	ICFd1: 0
	ICFd2: 0
	ICFd3: 0
	ICFd4: 0
	ICFd5: 0
	ICFd6: 0
	ICFd7: 0
	ICFd8: 0
	ICFd9: 0
	ICFe1: 0
	ICFe2: 0
	ICFe3: 0
	ICFe4: 0
	ICFe5: 0
	ICFe110: 0
	ICFe115: 0
	ICFe120: 0
	ICFe125: 0
	ICFe130: 0
	ICFe135: 0
	ICFe140: 0
	ICFe145: 0
	ICFe150: 0
	ICFe155: 0
	ICFe160: 0
	ICFe165: 0
	ICFe199: 0
	SivaOnCenterNum: 0
	SivaOnCenterHrs: 0
	SivaOnCenterMns: 0
	SivaOnSiteNum: 0
	SivaOnSiteHrs: 0
	SivaOnSiteMns: 0
	SivaOnCenterHdc: 0.00000000
	SivaOnSiteHdc: 0.00000000
	ISO0403: 0
	ISO0406: 0
	ISO0409: 0
	ISO0415: 0
	ISO0419: 0
	ISO0422: 0
	ISO0424: 0
	ISO0425: 0
	ISO0427: 0
	ISO0430: 0
	ISO0433: 0
	ISO0436: 0
	ISO0445: 0
	ISO0448: 0
	ISO0408: 0
	ISO0426: 0
	ISO0449: 0
	ISO0503: 0
	ISO0506: 0
	ISO0509: 0
	ISO0512: 0
	ISO0515: 0
	ISO0518: 0
	ISO0524: 0
	ISO0527: 0
	ISO0530: 0
	ISO0533: 0
	ISO0536: 0
	ISO0603: 0
	ISO0604: 0
	ISO0606: 0
	ISO0612: 0
	ISO0615: 0
	ISO0618: 0
	ISO0624: 0
	ISO0630: 0
	ISO0903: 0
	ISO0906: 0
	ISO0907: 0
	ISO0909: 0
	ISO0912: 0
	ISO0915: 0
	ISO0918: 0
	ISO0921: 0
	ISO0924: 0
	ISO0927: 0
	ISO0930: 0
	ISO0931: 0
	ISO0932: 0
	ISO0933: 0
	ISO0936: 0
	ISO0939: 0
	ISO0942: 0
	ISO0945: 0
	ISO0954: 0
	ISO2203: 0
	ISO2206: 0
	ISO2209: 0
	ISO2212: 0
	ISO2215: 0
	ISO2218: 0
	ISO2221: 0
	ISO2224: 0
	ISO2227: 0
	ISO2230: 0
	ISO2233: 0
	ISO2236: 0
	ISO2239: 0
	ISO2242: 0
	ISO1803: 0
	ISO1806: 0
	ISO1809: 0
	ISO1812: 0
	ISO1815: 0
	ISO1818: 0
	ISO1821: 0
	ISO1824: 0
	ISO1830: 0
	ISO1833: 0
	ISO1836: 0
	ISO1810: 0
	ISO1503: 0
	ISO1506: 0
	ISO1509: 0
	ISO1512: 0
	ISO1515: 0
	ISO1518: 0
	ISO1203: 0
	ISO1206: 0
	ISO1207: 0
	ISO1210: 0
	ISO1212: 0
	ISO1216: 0
	ISO1218: 0
	ISO1222: 0
	ISO1223: 0
	ISO1224: 0
	ISO1227: 0
	ISO1231: 0
	ISO1236: 0
	ISO1239: 0
	ISO1211: 0
	ISO1217: 0
	ISO3003: 0
	ISO3009: 0
	ISO3012: 0
	ISO3015: 0
	ISO3018: 0
	ISO3024: 0
	ISO3027: 0
	ISO3030: 0
	ISO2803: 0
	ISO2806: 0
	ISO2809: 0
	ISO2812: 0
	ISO2815: 0
	ISO2818: 0
	ISO2821: 0
	ISO2824: 0
	ISO2827: 0
	ISO2703: 0
	ISO2706: 0
	ISO2406: 0
	ISO2409: 0
	ISO2413: 0
	ISO2418: 0
	ISO2421: 0
	ISO2424: 0
	ISO2427: 0
	ISO2436: 0
	ISO3034: 0
	ISO2439: 0
	Hier kun je informatie toevoegen die vertrouwelijk behandeld wordt en mogelijk belangrijk is voor volgende stappen in de procedure maar op dit moment niet getoond hoeft te worden. Bijvoorbeeld aspecten in de omgeving van de gebruiker die mogelijk een barriere zouden kunnen vormen of het actuele klinische functioneren dat van invloed was tijdens de observatie etc..: 



