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ONDERSTEUNINGSDOMEINEN 

 

 

DAGELIJKS LEVEN 

LICHAMELIJKE TAKEN 

Dit is alles wat te maken heeft met het lichaam en de hygiëne hierbij, zoals 

eten en drinken, uit bed komen, naar bed gaan, wassen, douchen, bad nemen, tanden 

poetsen, scheren, nagels verzorgen, bril schoonmaken, haar wassen, drogen en kammen, 

schminken, aankleden, uitkleden, prothese of orthese, stoelgang, urineren,    

HUISHOUDELIJKE TAKEN 

Dit is alles wat te maken heeft met het dagelijks ritme in je kamer of in de woongroep: 

maaltijden bereiden, afwassen, afdrogen, opruimen, was sorteren of was doen, kast 

ordenen, … 

MAATSCHAPPIJGERICHTE TAKEN 

Dit is alles wat te maken heeft met de deelname aan de samenleving en op gebruik 

maken van maatschappelijke diensten, zoals 

Omgaan met administratie, brieven, je budget, boodschappen doen, gebruik van TV / 

computer / GSM,  

Gebruik maken van openbaar vervoer, de bank, je ziekenfonds, rechtbank,… 

 
 

 

DAGBESTEDING 

WERKEN 

Dit is alles wat te maken heeft met zinvolle arbeidsactiviteiten, rekening houdend met 

jouw interesses en talenten, zoals  

atelierwerking, werken als vrijwilliger, werken in een bedrijf of voorziening in jouw 

omgeving (niet betaald) 

ANDERE DAGACTIVITEIT 

Dit is alles wat te maken heeft met zinvolle – niet betaalde - activiteiten binnen een 

beschermd woon- of werkomgeving zoals 

Iets bijleren, deelnemen aan een project als kunst / toneel, … 
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ONTSPANNING – VRIJE TIJD 

Deze activiteiten horen niet bij de dagbesteding. Het zijn activiteiten om te ontspannen, 

uit te rusten, … zoals 

het maken van een uitstap, gezellig samenzijn, … 

 
 

 

ZELFBEELD - GEVOELENS 

EEN POSITIEF ZELFBEELD HEBBEN, ZICH THUIS VOELEN EN BEGREPEN VOELEN 

Dit is alles wat te maken heeft met het tonen van en omgaan met jouw gevoelens , 

en samen uitzoeken wat hierbij belangrijk is. 

ZELFSTANDIGHEID EN KEUZES MAKEN 

Dit is alles wat te maken heeft met activiteiten waardoor jij zelfstandiger kan worden, 

- leren waar jij zelf keuzes kan maken en waarvoor je hulp nodig hebt.  

- aangeven wat jij wenst te bereiken en hoe je dit zal doen. 

RELATIES MET ANDEREN 

Dit is alles wat te maken heeft met activiteiten in verband met relaties. 

Met familie, vrienden, kennissen, medewerkers, medebewoners , … 

Alsook een relatie met een partner. 

 
 

 

LICHAMELIJK WELBEVINDEN 

Dit is alles wat te maken heeft de werking van je lichaam op meerdere vlakken: 

De werking van het lichaam, de zintuigen (horen, zien, voelen, …), fijne motoriek (zoals 

schrijven), grove bewegingen (zoals lopen) 

Ten gevolge van je beperking ervaar je vaak problemen op vlak van lichamelijk welbevinden. 

We gaan op zoek naar manieren om hier mee om te gaan op een voor jou kwalitatieve 

manier.  

 
 

 
OMGANG MET HULPMIDDELEN 

Dit is alle ondersteuning die te maken heeft met hulpmiddelen 

Keuze van het hulpmiddel, leren gebruiken en het gebruik zelf. 

 


