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ICF-Taksatieschaal
   

een instrument / vragenlijst waarmee 
de behoefte aan ondersteuning  van 

mensen met een ziekte, aandoening of 
letsel inzichtelijk wordt gemaakt



Doelgroepen/Kansen
• personen met een lichamelijke beperking  512.000

• personen met epilepsie    96.894

• personen met een verstandelijke beperking  104.000

• personen met een aan autisme verwante stoornis 190.000

    (klassiek, PDD/NOS, Asperger Syndroom, Rett Syndroom / MCDD, etc.)

• personen met gedrags- en ontwikkelingsstoornissen (o.a. SGLVG)     4.300

• personen met niet aangeboren hersenletsel   60.000

• personen met een hersenaandoening (1:5)              3.300.000

• personen met dementie 207.701

• personen met een psychiatrische aandoening   29.000

• personen met een dwarslaesie   10.000

• personen die slechtziend - en blind zijn (125.000 slechtziend, 20.000 blind)145.000

• personen die doof en/of slechthorend zijn               1.600.000

      Totaal               6.258.895     



• Geeft inzicht in (on)mogelijkheden van een persoon
• Stelt vast waar de aandachtsgebieden voor ondersteuning liggen 
• Stelt vast of extra aandacht gegeven moet worden aan gedrag 

en/of epilepsie
• Geeft in functies  en minuten weer hoe groot de zorgvraag is
• Stelt vast welke woon- en werkomgeving het best bij de persoon 

past
• Genereert automatisch een persoonlijk plan of een rapportage 

ten behoeve van indicatiestelling

Wat doet de ICF-Taksatieschaal



• De ICF-Taksatieschaal geeft inzicht in de eigen 
zorgvraag en helpt de persoon en de mantelzorgers 
deze vraag onderbouwd over te brengen
• De ICF-Taksatieschaal versterkt de positie van de 

persoon zelf en diens mantelzorger
• De ICF-Taksatieschaal is objectief, transparant, 

controleerbaar, toetsbaar en valide
• De ICF-Taksatieschaal is goedgekeurd door het 

Nederlandse WHO-FIC Collaborating Centre op 
conformiteit met ICF

Regie in handen van de persoon zelf!



• Voldoende deskundigen opleiden die met dit instrument de 
positie van mensen met een ziekte, aandoening en letsel 
willen versterken
• Duurzame oplossingen in het eigen netwerk onderzoeken
• Toegankelijkheid van het instrument via ondersteunings-

organisaties
• De rapportage vertalen naar de het juiste loket 

Uitdagingen



• Legt de basis voor vertrouwen om samen te werken 
aan een gericht doel
•Eén persoonlijk plan als leidraad. Met de informatie 

van de ICF-Taksatieschaal hoeft u niet steeds opnieuw 
uw verhaal te vertellen bij instanties
•Er is door de Stichting ICF-Taksatieschaal, de Stichting 

En-Of in samenwerking met de ICT-ontwikkelaar 
ZoomBIM geïnvesteerd in de gratis versie “Mijn 
zorgvraag in beeld”

Besparingen



Neem contact op met ons:
Bert Reintjes bertreintjes@icf-taksatieschaal.nl
Lian Roovers info@en-of.org

De instrumenten kunt u vinden:

Light (gratis): http://mijnzorgvraaginbeeld.nl/ 
Professional: https://www.icftaksatieschaal.nl/
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