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In 2001 heeft de Wereldgezondheidsorgani-

satie (WHO), de International Classification

of Functioning, Disability and Health (ICF)

gepubliceerd als opvolger van de International

Classification of Impairments, Disabilities

and Handicaps (ICIDH). Hoewel de logopedie

een van de eerste paramedische beroeps-

groepen was die uitgebreid aandacht

besteedde aan het gebruik van de ICIDH, is

de ICF nog maar mondjesmaat tot het logo-

pedisch veld doorgedrongen.

Beknopte geschiedenis van de ICF

In 1980 publiceerde de WHO de ICIDH als proefversie (‘for trial

purposes’). Nederland was het eerste land dat de ICIDH in de

eigen taal vertaalde: Internationale Classificatie van Stoornis-

sen, Beperkingen en Handicaps (TNO, 1981). De ICIDH is ontwik-

keld als aanvulling op de International Classification of Disea-

ses, de ICD. De ICD is een statistische classificatie met regels

voor het ordenen van ziekten, aandoeningen en gerelateerde

gezondheidsproblemen. De ICIDH is een beschrijvende classifi-

catie met behulp waarvan de gezondheidsproblemen van een

individu konden worden beschreven, los van de oorzaak van

die problemen. Het feit dat iemand pijn in zijn keel (stoornis)

heeft, problemen met spreken (beperking) en er niet in slaagt

zijn werk (docent) uit te voeren (participatieprobleem), kan, of

de problemen nu veroorzaakt worden door een keelontsteking

of door stemplooinoduli, worden beschreven met behulp van

termen/klassen uit de ICIDH. 

In 1993 verscheen een update van de ICIDH-1980, die maar op

enkele punten afweek van de ICIDH-1980. Wel verdween de

omschrijving ‘for trial purposes’ waardoor de classificatie een

‘echte’ internationale classificatie werd zoals de ICD. Eind 1993

startte een revisietraject van de ICIDH om tegemoet te komen

aan de kritiek van veel gebruikers van de classificatie op de

bruikbaarheid van de classificatie voor bepaalde groepen (kin-

deren, ouderen) en op andere onvolkomenheden, zoals onhel-

dere definities en overlap. De revisie heeft in 2001 geleid tot de

publicatie van een hele nieuwe versie van de ICIDH: de ICF.

Revisies zijn gebruikelijk voor classificaties, iedere classificatie

moet zo nu en dan worden bijgesteld. Van de ICD is ongeveer
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iedere 10 jaar een nieuwe versie verschenen (de huidige versie

is de ICD-10). Op die manier wordt de classificatie up-to-date

gehouden en kan tegemoet worden gekomen aan kritiek van ge-

bruikers en aan veranderingen en ontwikkelingen in het veld.

Opbouw van de ICF

De verschillen tussen de ICIDH-1980 en de ICF zijn groot. Ten

opzichte van de ICIDH-1980 kunnen de volgende wijzigingen

worden genoemd.

Naamgeving van de drie oorspronkelijke classificaties

In de ICF wordt gesproken over een Classificatie van Functies en

een Classificatie van Anatomische Eigenschappen. Deze vormen

tezamen de neutrale tegenhanger van de oorspronkelijke Clas-

sificatie van Stoornissen. De Classificatie van Beperkingen en

de Classificatie van Handicaps zijn vervangen door een gemeen-

schappelijke lijst Activiteiten en Participatie. De afzonderlijke

klassen in ieder van de classificaties zijn ook in neutrale termi-

nologie benoemd.

Het gebruik van de termen ‘functies’, ‘anatomische eigenschap-

pen’, ‘activiteiten’ en ‘participatie’ in de ICF komt tegemoet aan:

- de internationaal ervaren behoefte aan een classificatie met

‘neutrale’ termen. Vaak is het niet (alleen) interessant te we-

ten wat iemand niet meer kan, maar juist wat hij/zij nog wel

kan. Met behulp van ‘typeringen’ (qualifiers) (extra coderingen)

kan worden aangegeven of er sprake is van een probleem of

afwijkende situatie. Men spreekt dan van: stoornis, beperking

en participatieprobleem (in het Engels: ‘impairment’, ‘activi-

ty limitation’ en ‘participation restriction’).

- de problemen die gehandicapten zelf hebben met de termen

‘disability’ en ‘handicap’. Beide termen worden als stigmatise-

rend ervaren en geven bovendien te weinig aan wat de invloed

van de omgeving is op het ontstaan van dergelijke problemen. 

Naamgeving van de classificatie als geheel

De ICF heeft als Engelse titel ‘International Classification of

Functioning, Disability and Health’. De term functioning –

functioneren - is een neutrale term en wordt gebruikt als over-

koepelende term voor de drie niveaus: functies/anatomische

eigenschappen, activiteiten en participatie. De term disability,

in de ICIDH gebruikt om het tweede niveau ‘beperkingen’ aan

te duiden, komt in de Engelse titel van de ICF weer terug. Dit

maal als overkoepelende term voor problemen op alle drie de

niveaus (stoornissen, beperkingen en participatieproblemen)

en daarmee als negatieve tegenhanger van de ‘neutrale’ term

‘functioning’. Op deze manier is het mogelijk om zowel aan te

geven wat een persoon nog wel kan als de problemen die hij/zij

ervaart in het functioneren.

De term handicap wordt in de classificatie niet meer gebruikt.

In het Nederlands kan de term ‘gehandicapt’ eventueel als over-

koepelende term worden gebruikt voor een persoon met stoor-

nissen en/of beperkingen en/of participatieproblemen, zoals

dat nu in het dagelijks spraakgebruik ook gebeurt. Een auditief

gehandicapte is een persoon met auditieve stoornissen die

samenhangend met die stoornissen bepaalde problemen kan

ondervinden in het uitvoeren van activiteiten en het participe-

ren in de samenleving. De voorkeur geniet het echter om te

spreken over een ‘persoon met problemen in het functioneren’.

Omschrijvingen

Voor alle algemene termen zijn omschrijvingen in de ICF opge-

nomen. De volgende omschrijvingen zijn ontleend aan de Ne-

derlandse vertaling van de ICF (Rijksinstituut voor Volksgezond-

heid en Milieu, 2002):

Functies: fysiologische en mentale eigenschappen van het men-

selijk organisme;

Anatomische eigenschappen: positie, aanwezigheid, vorm en

continuïteit van onderdelen van het menselijk lichaam. Tot de on-

derdelen van het menselijk organisme worden gerekend lichaams-

delen, orgaanstelsels, organen en onderdelen van organen.

Stoornissen: afwijkingen in of verlies van functies of anatomi-

sche eigenschappen;

Activiteiten: onderdelen van iemands handelen;

Beperkingen: moeilijkheden die iemand heeft met het uitvoe-

ren van activiteiten;

Participatie: iemands deelname aan het maatschappelijk leven;

Participatieproblemen: problemen die iemand heeft met het

deelnemen aan het maatschappelijk leven;

Externe factoren: iemands fysieke en sociale omgeving;

Persoonlijke factoren: iemands individuele achtergrond (ver-

der niet uitgewerkt).

Externe factoren

Een belangrijk punt van kritiek op de ICIDH-1980 van de gebrui-

kers van de classificatie was dat door het toekennen van ICIDH-

codes aan de persoon het probleem (met name het ‘gehandi-

capt zijn’) bij de betrokkene werd gelegd en niet bij de maat-

schappij. Organisaties van gehandicapten stellen dat dit niet

terecht is: de problemen liggen niet bij hen (niet zij zijn gehan-

dicapt), maar bij de maatschappij (de maatschappij houdt geen

rekening met burgers met stoornissen en beperkingen). Hoewel

wat zwart-wit geformuleerd, is het op zich juist dat wanneer een

maatschappij volledig is aangepast aan de mogelijkheden van

mensen met stoornissen en/of beperkingen, die mensen volle-

dig kunnen participeren. 

Vaak is het niet (alleen) 

interessant te weten wat

iemand niet meer kan, maar

juist wat hij/zij nog wel kan
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Door het toevoegen van een lijst ‘externe factoren’ aan de ICF

is de mogelijkheid ontstaan om de invloed van de omgeving op

(het ontstaan van) stoornissen, beperkingen en participatie-

problemen aan te geven. De omgeving kan zowel een negatie-

ve invloed (obstakel/barrière) als een positieve invloed (‘facili-

tator’/ondersteuner) hebben. Sommige regelgeving en een

negatieve attitude van de mensen om je heen kunnen partici-

patie belemmeren. Een partner die bereid is je overal heen te

brengen, goede communicatiehulpmiddelen of een aangepas-

te werkplek bevorderen de participatie.

Persoonlijke factoren

Naast externe factoren zijn ook persoonlijke factoren (zoals leef-

stijl en bewegingsgewoonten) van invloed op (het ontstaan van)

stoornissen, beperkingen en participatieproblemen. Hoewel per-

soonlijke factoren als aandachtspunten zijn opgenomen in het

nieuwe schema (zie figuur 1), is er in de ICF geen lijst opgeno-

men met persoonlijke factoren. Internationaal was daar lastig

consensus over te bereiken. Wel is aangegeven wat ermee be-

doeld wordt, waarbij onder andere zijn genoemd: leeftijd, ge-

slacht, opleiding, persoonlijkheid en karakter, leefstijl, gewoon-

ten, opvoeding en zelfredzaamheid.

ICF-schema

Figuur 1 bevat een schema dat alle mogelijke relaties weergeeft

tussen de drie ICF-dimensies (het functioneren) en medische,

persoonlijke en externe factoren. Het schema maakt duidelijk

dat de ICF nog steeds gezien moet worden in de context van ge-

zondheid en dat externe factoren en persoonlijke factoren van

invloed kunnen zijn op het ontstaan, maar ook op het voorkó-

men van stoornissen, beperkingen en participatieproblemen.

Verder kunnen de drie dimensies elkaar wederzijds beïnvloe-

den.

Een voorbeeld: een cliënt met een CVA heeft vaak last van arti-

culatieproblemen, verminderde spierkracht en verlaagde tonus

(te klasseren als stoornissen). In samenhang daarmee kan de

cliënt moeilijkheden ondervinden bij het communiceren en

het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (beperkingen). Of een

persoon ook problemen heeft bij het participeren in werk,

opleiding, gezin hangt in sterke mate samen met de ernst van

de problemen en met de omstandigheden (soort werk, oplei-

ding, gezinssituatie). Heeft een cliënt met Chronic Obstructive

Pulmonary Disease (COPD) een fysiek zware baan dan kunnen

de met de COPD gepaard gaande fysieke problemen wellicht

het uitvoeren van de werkzaamheden onmogelijk maken waar-

door het niet langer mogelijk is de baan te houden. Er dient

dan te worden gezocht naar óf aanpassing van het werk dan

wel de werkplek óf naar een andere baan. Met andere woorden

of betrokkene problemen heeft met participatie in werk is

afhankelijk van de arbeidsinhoud, de arbeidsomstandigheden

EXTERNE FACTOREN

arbeidsomstandigheden, 

thuissituatie, woonomgeving, 

beschikbaarheid van hulp of hulpmiddelen

PERSOONLIJKE FACTOREN

leeftijd, geslacht, leefstijl, 

self-efficacy, coping, 

zingeving aan werk / ziekte, arbeidsverleden

FUNCTIES 

& 

ANATOMISCHE EIGENSCHAPPEN

(stoornissen)

hoorfunctie, balans,

tonus, stemkwaliteit, 
articulatie, geheugen

ACTIVITEITEN

(beperkingen)

spreken, 

begrijpen van gesproken taal, 
lezen, bedienen computer, 

problemen oplossen

PARTICIPATIE

(participatie-problemen)

in werk

opleiding
gezin

ziekte/aandoening

bijvoorbeeld CVA, COPD

FUNCTIONEREN

(functioneringsproblemen)

Figuur 1

De wisselwerking tussen de verschillende aspecten van de gezondheidstoestand en externe en persoonlijke factoren.
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Een voorbeeld uit het hoofdstuk functies:

1e niveau b1 Mentale functies

2e niveau b114 Oriëntatie:

Algemene mentale functies gerelateerd

aan het weten en inschatten van de re-

latie die men heeft met zichzelf, met

andere personen, met de tijd en met de

omgeving.

3e niveau b1140 Oriëntatie in tijd:

Het zich bewust zijn van dag, datum,

maand, jaar.

b1141 Oriëntatie in plaats: 

Het zich bewust zijn van de plaats waar

men zich bevindt, zoals de onmiddel-

lijke omgeving, de eigen stad of het ei-

gen land.

b1142 Oriëntatie in persoon

Het zich bewust zijn van de eigen iden-

titeit en van de identiteit van personen

in de onmiddellijke omgeving.

4e niveau b11420 Oriëntatie in eigen persoon

Het zich bewust zijn van de eigen iden-

titeit.

b11421 Oriëntatie in andere personen

Het zich bewust zijn van de identiteit

van andere personen in de onmiddel-

lijke omgeving.

(aangepaste werkplek), de arbeidsvoorwaarden (waaronder werk-

tijden) en de arbeidsverhoudingen en mogelijk ook van per-

soonlijke factoren, zoals doorzettingsvermogen en arbeidsmo-

tivatie. Iemand die, samenhangend met zijn gezondheidssitu-

atie, zelf niet kan spreken (beperking) heeft alleen dan een par-

ticipatieprobleem in communicatie als er geen alternatieve com-

municatiemiddelen beschikbaar zijn. Een welwillende partner

die hem/haar voortdurend ondersteunt in de communicatie én

de aanwezigheid van ondersteunende communicatiemiddelen

(taalzakwoordenboek, computer) vormen in deze situatie ‘faci-

litators’/ondersteunende factoren.

Expliciet staat in de ICF vermeld dat de ICF een taal is: de teksten

die met die taal gegenereerd kunnen worden, zijn afhankelijk

van de creativiteit en de wetenschappelijke oriëntatie van de

gebruikers van de taal. Dat betekent dat in de ICF niet vermeld

is hoe de relatie is tussen (de ernst van) de aandoening, stoor-

nissen, beperkingen, participatieproblemen, externe factoren

en persoonlijke factoren. Een relatief weinig ernstige beperking

kan bij de ene persoon wel leiden tot een participatieprobleem

en bij de andere niet. Hoe de relaties liggen, zal voor iedere cli-

ënt in het diagnostisch proces bepaald moeten worden, even-

als dat voor iedere cliënt apart bepaald moet worden welke

zorg of welk hulpmiddel nodig is.

Hoofdstukindeling en coderingssysteem

De hoofdstukindeling van de ICF is opgenomen in tabel 1. Ieder

van de hoofdstukken genoemd in tabel 1 is verder onderver-

deeld. Het detailniveau verschilt per hoofdstuk.

De ICF gebruikt een alfanumeriek coderingssysteem, waarbij de

letters staan voor de verschillende domeinen: ‘b’ staat voor func-

ties (b=body), ‘s’ voor anatomische eigenschappen (s=struc-

ture), ‘d’ voor activiteiten & participatie (d=domain) en ‘e’ voor

externe factoren (e=environment).1 Deze letters worden ge-

volgd door een numerieke code. Deze begint met het nummer

van het eerste hoofdstuk (één cijfer) gevolgd door het tweede

niveau (in totaal drie cijfers). Vervolgens kan nog verder gespe-

cificeerd worden naar het derde en vierde niveau (in totaal vier

en vijf cijfers). 

Voor de logopedie ontwikkelde versies

Al in 1993 is door het Nederlands Instituut voor onderzoek van

Functies

b1 Mentale functies

b2 Sensorische functies en pijn

b3 Stem en spraak

b4 Functies van hart en bloedvatenstelsel, hematologisch systeem, afweersysteem en      

ademhalingsstelsel

b5 Functies van spijsverteringsstelsel, metabool stelsel en hormoonstelsel

b6 Functies van urogenitaal stelsel en reproductieve functies

b7 Functies van bewegingssysteem en aan beweging verwante functies

b8 Functies van huid en verwante structuren

Anatomische eigenschappen

s1 Anatomische eigenschappen van zenuwstelsel

s2 Anatomische eigenschappen van oog, oor en verwante structuren

s3 Anatomische eigenschappen van structuren betrokken bij stem en spraak

s4 Anatomische eigenschappen van bloedvatenstelsel, afweersysteem en ademhalingsstelsel 

s5 Anatomische eigenschappen van spijsverteringsstelsel, metabool stelsel en hormoonstelsel

s6 Anatomische eigenschappen van urogenitaal stelsel

s7 Anatomische eigenschappen van structuren verwant aan beweging

s8 Anatomische eigenschappen van huid en verwante structuren

Activiteiten en participatie

d1 Leren en toepassen van kennis

d2 Algemene taken en eisen

d3 Communicatie

d4 Mobiliteit

d5 Zelfverzorging

d6 Huishouden

d7 Tussenmenselijke interacties en relaties

d8 Belangrijke levensgebieden

d9 Maatschappelijk, sociaal en burgerlijk leven

Externe factoren

e1 Producten en technologie

e2 Natuurlijke omgeving en door de mens aangebrachte veranderingen daarin

e3 Ondersteuning en relaties

e4 Attitudes

e5 Diensten, systemen en beleid

Tabel 1

Hoofdstukindeling van de ICF (RIVM, 2002).
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de gezondheidszorg (Nivel) de ICIDH-L gepubliceerd, een afge-

leide van de ICIDH voor gebruik binnen de logopedie (Raaijma-

kers & Dekker, 1993). 

Op basis van de ICIDH-L is vervolgens de ‘diagnosekaart/place-

mat’ voor de communicatie met de zorgverzekeraars ontwik-

keld en is de ICIDH-L gebruikt in het kader van de ontwikkeling

van het Logopedie Informatie Systeem (LIS) (Graetz, Timmer-

mans & Broekhuizen, 1995). 

In 1997 is in project ‘Bijstelling ICIDH’ een aantal bijstellingen

geformuleerd voor de ICIDH-L (Thuis & Swets-Cronert, 1997). 

In 1998 is door het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi) een

Ontwerp ICIDH-logopedie ontwikkeld op basis van de ICIDH-L,

de aanbevelingen vanuit het project ‘Bijstelling ICIDH’, de beta-

1 draft van de ICIDH-2 (een ontwerp van wat later de ICF is ge-

worden) en een afgeleide van de ICIDH voor vijf andere para-

medische beroepsgroepen (Van Ravensberg, Heerkens & Brands-

ma, 1995). In de Ontwerp ICIDH-logopedie staan alle voor de lo-

gopedie relevante stoornissen in functies en anatomische eigen-

schappen, activiteiten, participatie en omgevingsfactoren (Heer-

kens, Spijker, Klein & Van Ravensberg, 1998). 

Na 1998 is het vervolgens redelijk stil geworden wat betreft de

ontwikkeling van een specifiek op de logopedie gericht begrip-

penkader. De Bureaulegger met ICIDH-coderingen (NVLF) – de

opvolger van de diagnosekaart - is nog steeds gebaseerd op de

ICIDH-L. Wel staat in de in 2004 (!) gepubliceerde Handreiking

ICIDH-Logopedie dat de NVLF in de toekomst een ICF-L wil ont-

wikkelen. 

Toch zijn er al voorbeelden waarin de ICF binnen de logopedie wel

gebruikt wordt, zoals het Beroepsprofiel Logopedist (NVLF, 2003).

In 2003 heeft Eadie de ICF gepromoot als ‘framework for compre-

hensive rehabilitation of individuals who use alaryngeal speech.’ 

Nieuwe ontwikkelingen ICF

De ontwikkelingen rond de ICF staan niet stil. Sinds de publi-

catie in 2001 zijn er veel nieuwe activiteiten te melden. Een van

de onderwerpen is het maken van onderscheid tussen activi-

teiten en participatie, waaraan onder andere Australië en Cana-

da werken. Hoewel bij de ontwikkeling van de ICF er interna-

tionaal geen consensus bereikt kon worden over de precieze af-

bakening tussen activiteiten en participatie is een aparte lijst

voor beide concepten wel zeer gewenst. Verder is er de afgelo-

pen jaren een ICF-CY (children and youth) ontwikkeld, een versie

voor kinderen en jeugdigen (te browsen via www3.who.int/icf).

In de ICF-CY zijn specifieke klassen opgenomen die voor kinde-

ren en jeugdigen relevant zijn, zoals items rond leren en spelen.

Een belangrijk thema op dit moment is het converteren van be-

staande meetinstrumenten naar de ICF; daarvoor zijn regels op-

gesteld om ervoor te zorgen dat die conversie voor de verschil-

lende instrumenten op dezelfde manier gebeurt (Cieza et al.,

2005). Deze exercitie is met name relevant voor de meer sa-

mengestelde meetinstrumenten zoals de Functional Indepen-

dence Measure (FIM), de Short Form-36 (SF-36) en kwaliteit van

leven instrumenten.

Om te kunnen vaststellen of iemand al dan niet een functio-

neringsprobleem heeft en zo ja, hoe ernstig dat probleem is,

dan wel om te kunnen vaststellen of iemands functioneren is

verbeterd, kan gebruik worden gemaakt van meetinstrumen-

ten. Bij het kiezen van meetinstrumenten in de klinische prak-

tijk is het nodig dat het gekozen meetinstrument aansluit bij

datgene wat men zou willen meten. Het evalueren van de logo-

pedische behandeling kan bijvoorbeeld aan de hand van het

meten van een stemstoornis, maar ook door het bepalen van

een eventuele beperking in de communicatie of het vaststellen

in hoeverre iemand al dan niet kan participeren in zijn/haar werk-

situatie. Afhankelijk van dat wat men wil meten, kiest men een

geschikt meetinstrument. 

In Nederland zijn er al een paar jaar geleden plannen ontwikkeld

voor een klinische afgeleide van de ICF voor gebruik door onder

andere verpleegkundigen en paramedici, met meer details dan

de huidige, toch wel heel globale ICF. Vooralsnog is daar nog

geen financiering voor gevonden.

Gebruik van de ICF

Met de ICF kunnen de problemen in het functioneren van cli-

ënten in kaart worden gebracht. Doordat meerdere disciplines

werken met ICF-terminologie zijn de gegevens bruikbaar voor

andere disciplines in de zorgketen (zoals revalidatieartsen, an-

dere paramedici en verpleegkundigen). De gegevens kunnen

zowel bij overdracht voor verdere behandeling als bij het struc-

tureren van multiprofessionele overlegmomenten gebruikt

worden.

De termen (taal) die de ICF biedt, komen tegemoet aan de ver-

schuiving van de belangstelling van onder meer paramedici en

verpleegkundigen, maar ook van beleidsmakers en onderzoe-

kers van ‘stoornissen’ (wat is er ‘medisch’ met de cliënt aan de

hand) naar ‘activiteiten’ (wat kan iemand wel/ niet?) en naar

‘participatie’ (hoe functioneert de betrokkene in de verschil-

lende domeinen van het bestaan?). In de nieuwe Wet Werk en

inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is datgene wat mensen

nog wel kunnen, het uitgangspunt voor het bepalen van de ma-

te van arbeidsongeschiktheid en niet hun medische situatie. 

In de logopedie en een aantal andere vormen van paramedische

zorg zien we een verschuiving van handelen gericht op stoor-

nissen naar handelen dat zich richt op activiteiten en partici-

patie. Het blijkt niet voldoende om de ademhaling, de articu-

De ICF is binnen de logopedie

te gebruiken voor een breed

scala van activiteiten
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latie en de spierkracht te verbeteren. Activiteiten als commu-

niceren en verplaatsen, moeten daadwerkelijk worden geoe-

fend, wil men effecten van de behandeling op deze activiteiten

zien. Daarmee zijn stoornissen niet onbelangrijk geworden,

maar ze zijn meer te beschouwen als voorwaardenscheppend

voor het kunnen realiseren van doelen op het niveau van acti-

viteiten en participatie. 

Belangrijk is om te melden dat de ICF als zodanig geen instru-

ment is (evenmin als andere classificaties). Het kan wel een

hulpmiddel zijn bij het ontwikkelen van instrumenten. Zoals

een Engels woordenboek een hulpmiddel is bij het schrijven van

een Engelstalig artikel en het lezen van de Engelstalige hand-

leiding bij de computer, zo is de ICF een hulpmiddel bij de ont-

wikkelingen die voor de logopedie op stapel staan. In 2004

heeft het Nivel in kaart gebracht welke prioriteiten er zijn ten

aanzien van onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatig-

heid van logopedische zorg. Daarbij kwamen de volgende vijf

onderzoeksthema’s als meest relevant naar voren: 

1. effectiviteit van logopedische interventies; 

2. klinimetrie: relevantie van uitkomstmaten; 

3. bundelen van beschikbare evidentie; 

4. ontwikkeling van richtlijnen; 

5. doelmatigheid van behandeling en patiëntkenmerken (Leem-

rijse, Steultjens, Dorgelo & Van den Ende, 2004). Bij al dit on-

derzoek kan de ICF als terminologie worden gebruikt om het

functioneren van de cliënt te beschrijven. 

Bij het vastleggen van gegevens in het primaire zorgverlening-

proces kunnen de volgende gegevens met de ICF worden be-

schreven: 

- klachten/bevindingen van de cliënt zelf

In een gesprek kan de cliënt (spontaan of desgevraagd) aan-

geven waarvan hij/zij last heeft en ook waarmee hij/zij geen

problemen heeft. Zo kan de cliënt vertellen dat hij/zij last

heeft van ademnood, overgevoeligheid en keelpijn. De cliënt

kan moeite hebben met het uitvoeren van bepaalde activitei-

ten; bijvoorbeeld in de zin dat deze activiteiten langzamer

worden uitgevoerd, met behulp van een hulpmiddel of met

hulp van een ander. De problemen van de cliënt kunnen ook

liggen op het niveau van participatie; zo kan de cliënt vertel-

len dat hij/zij heeft moeten stoppen met een opleiding of

met een bepaalde hobby.

- bevindingen van de logopedist

De bevindingen van de logopedist kunnen liggen op het

niveau van functies/anatomische eigenschappen of stoornis-

sen (zoals stemstoornissen en slikstoornissen); op het niveau

van activiteiten of beperkingen (zoals beperkingen in het

begrijpen van gesproken taal); op het niveau van participatie

(zoals problemen in het functioneren op school of werk); op

het niveau van externe factoren (zoals werkplek); en op het

niveau van persoonlijke factoren (zoals copingstijl).

- logopedische diagnose

De problemen van de cliënt in het functioneren (qua aard, be-

loop en prognose) vormen een belangrijk onderdeel van het

‘gezondheidsprofiel’ zoals dat wordt omschreven in de logo-

pedische diagnose. Het gezondheidsprofiel omvat de kern-

problemen van de cliënt in termen van voorkomende stoor-

nissen, beperkingen en participatieproblemen. De logopedi-

sche diagnose bevat daarnaast de medische, externe en per-

soonlijke factoren die van positieve of negatieve invloed zijn

op het gezondheidsprofiel.

- behandeldoelen

Op basis van de logopedische diagnose wordt in overleg met

de cliënt (of een betrokkene) vastgesteld wat men beoogt te

realiseren voor de cliënt. Deze doelen kunnen – zij het indi-

rect – in ICF-termen worden geformuleerd. Als voorbeeld

kunnen de doelen uit het ELF-project2 worden genoemd: 

1. de doelen op stoornisniveau: taalontwikkeling (zowel taal-

receptie als taalexpressie), aandacht, en motoriek en sen-

sibiliteit van de tong; 

2. de doelen op het niveau van activiteiten: boodschappen

begrijpen en produceren en het gebruikmaken van com-

municatiehulpmiddelen en;

3. doelen op het niveau van participatie: participatie in

‘home life’ (gezin, groep) en in sociale relaties. 

- behandelresultaten

Bij de evaluatie kan worden bepaald in hoeverre de verleende

zorg of het verstrekte hulpmiddel daadwerkelijk effectief is

gebleken (functioneert de betrokkene goed op de basis-

school, werkt hij/zij en komt de cliënt overal waar hij/zij wil).

Discussie

Algemeen

Verwacht mag worden dat de ICF (net als zijn voorganger de

ICIDH) voor de logopedie een nuttig begrippenkader is dat ge-

bruikt kan worden voor de verdere onderbouwing en profile-

ring van het beroep. De toevoegingen, in de vorm van externe

en persoonlijke factoren, en de nadruk op neutrale termen zijn

ook voor de logopedie een verbetering omdat een meer inte-

grale beschrijving van het functioneren van de cliënt hierdoor

mogelijk wordt. Het feit dat steeds meer ((para)medische en

verpleegkundige) beroepsgroepen de ICF omarmen, maakt het

gebruik van de ICF alleen maar nuttiger voor de logopedie. Vraag-

gestuurde zorg en de nadruk op multiprofessionele zorg vra-

gen immers om een gemeenschappelijk begrippenkader.

Gebruik ICF

De ICF is binnen de logopedie te gebruiken voor een breed scala

van activiteiten; zoals dossiervorming, de ontwikkeling van

richtlijnen, effectonderzoek, epidemiologisch onderzoek. Hier

wordt ingegaan op het gebruik van de ICF bij het formuleren

van de logopedische diagnose en bij dossiervorming.
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De logopedische diagnose is de conclusie die de logopedist trekt

aan het einde van het diagnostisch proces. In het Beroepspro-

fiel Logopedist staat het (keurig in ICF-termen) als volgt gefor-

muleerd: “De logopedische diagnostiek heeft als doel het formu-

leren door de logopedist van zijn beroepsspecifieke oordeel over

het communiceren en de primaire mond- en keelfuncties van een

cliënt en – van de voorwaarden daarvoor -, over daaraan gerela-

teerde logopedische gezondheidsproblemen en over de manier

waarop de cliënt deze ervaart, alsmede van de belemmerende en

ondersteunende externe en persoonlijke factoren.” 

Gebaseerd op een analyse van de gegevens verzameld tijdens

aanmelding/verwijzing, anamnese en onderzoek, formuleert de

logopedist zijn/haar conclusie over het gezondheidsprobleem

van de cliënt. In de logopedische diagnose kunnen alle elemen-

ten uit het ICF-schema een plaats krijgen, afhankelijk van de spe-

cifieke situatie van de cliënt.

In de codelijst ‘logopedische diagnose’ die is ontwikkeld voor

de communicatie met de zorgverzekeraars (Bureaulegger met

ICIDH-coderingen) zijn alleen stoornissen opgenomen. Op ba-

sis van deze codelijst wordt tot betaling van logopedische zorg

overgegaan. Het gaat hier dus om een deelaspect van de logo-

pedische diagnose, alleen de logopedische stoornissen. Als de

huidige codelijst voldoet, zowel logopedisten als de verzeke-

raars zijn tevreden, dan kan de lijst blijven zoals hij is. Als er

problemen zijn of als men de codelijst ook wil gebruiken voor

andere doelen, zou overwogen kunnen worden de codelijst uit

te breiden met andere elementen uit de ICF.

De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen in de zorg rond de

dossiervorming. Er wordt veel gesproken over het EPD, het Elek-

tronisch Patiënten Dossier. De NVLF heeft al in een heel vroeg

stadium met de ontwikkeling van het LIS een basis gelegd voor

de ontwikkeling van een elektronisch logopedisch dossier. Het

LIS is een softwareprogramma waarmee de logopedist in de zelf-

standige praktijk de declaratieadministratie verricht én infor-

matie over de patiënt, de geboden logopedische zorg en het

behaalde resultaat registreert in codes. De vastgelegde infor-

matie kan éénmaal per kwartaal in geanonimiseerde vorm wor-

den verzonden aan de Landelijke Logopedie Registratie (LLR).

Voor de registratie van de logopedische diagnose wordt ge-

bruik gemaakt van de ICIDH-L. Daarbij kunnen twee stoornis-

sen worden vastgelegd, één beperking en één handicap, zowel

qua aard als qua ernst. Wat hierin nog ontbreekt is – uitgaande

van de omschrijving in het beroepsprofiel – de mogelijkheid

om de relevante externe en persoonlijke factoren vast te leg-

gen als onderdeel van de logopedische diagnose.

Overstap naar ICF

De NVLF heeft in 2004 aangegeven op termijn te willen over-

stappen naar een ICF-L. De tijd lijkt rijp om die overstap daad-

werkelijk te maken en ervoor te zorgen dat de terminologie zo-

als gebruikt binnen de logopedie wordt aangepast. De inschat-

ting is dat dit voor de stoornissen niet een heel lastige klus is,

omdat de indeling in de ICIDH-L veel gedetailleerder is dan in de

ICF en de meeste items gemakkelijk onder de ICF-klassen van

hoofdstuk 3 (stem en spraak) zijn te hangen. Daarbij kan ge-

bruik worden gemaakt van de afgeleide van de ICF die door het

NPi in samenwerking met de NVLF is gemaakt in 1998 (Heer-

kens et al., 1998). Introductie van de term participatie in plaats

van handicap is verstandig. Ook is het verstandig na te denken

over de plaats van persoonlijke en externe factoren in het pro-

ces van logopedische zorg in het algemeen en in de logopedi-

sche diagnose in het bijzonder.

Noten

1 Omdat er geen indeling is van persoonlijke factoren is er nog

geen letter gekozen voor persoonlijke factoren.

2 Het project Ergotherapie, Logopedie en Fysiotherapie in de

zorg voor verstandelijk gehandicapten (Heerkens et al., 2003).

Samenvatting

De logopedie was een van de eerste paramedische beroepsgroe-

pen die uitgebreid aandacht besteedde aan het gebruik van de

ICIDH (International Classification of Impairments, Disabilities

and Handicaps) (Raaijmakers & Dekker, 1993). Het resultaat was

een eigen op de logopedie afgestemde afgeleide van de ICIDH,

de ICIDH-L. Op basis van de ICIDH-L is een aantal praktische in-

strumenten ontwikkeld, zoals een codelijst voor de communica-

tie met de zorgverzekeraars. Verder zijn ICIDH-termen gebruikt

in het kader van het Logopedie Informatie Systeem (LIS).

Intussen is de International Classification of Functioning, Dis-

ability and Health (ICF) gepubliceerd als opvolger van de ICIDH

(RIVM, 2002; WHO, 2001). In dit artikel wordt ingegaan op de ver-

schillen tussen de ICIDH en de ICF en op de vraag of het voor de

logopedie verstandig is over te stappen op de ICF.

Summary

Speech therapy was one of the first allied health professions in

the Netherlands who focused on the use of the International

Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps (ICIDH)

(Raaijmakers & Dekker, 1993). The result was the development

of a version of the ICIDH that specifically focused on use by

speech therapists; the ICIDH-L. Based on the ICIDH-L some prac-

tical instruments were developed, such as a codes list for com-

munication with insurance companies and development of a

speech therapy information system (LIS).  

In 2001 the World Health Organisation published their own clas-

sification system, the International Classification of Functioning,

Disability and Health (ICF) as successor of the ICIDH (WHO, 2001).

In this article the differences between the ICIDH and the ICF are

De NVLF heeft in 2004 

aangegeven op termijn 

te willen overstappen 

naar een ICF-L
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discussed and related tot the question of whether speech the-

rapists should switch from using the ICIDH system to the use

of the ICF system.  
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