
Behandelmodel en ICF-systematiek 
 
De 'International Classification of Functioning, Disability and Health' (ICF) is een 
referentieclassificatie van de WHO. De ICF is een ordeningsmodel en begrippenstelsel 
waarmee het functioneren van cliënten wordt beschreven vanuit drie verschillende 
perspectieven: 

• het perspectief van de mens als organisme, als lichaam. Hoe goed functioneren 
de gewrichten, het hart en de bloedvaten, de hersenen, de ogen en oren en hoe 
is het psychisch functioneren? 

• het perspectief van het menselijk handelen, welke activiteiten voert iemand zelf 
uit en welke zou hij zelf kunnen of willen uitvoeren. 

• het perspectief van participatie, deelname aan het maatschappelijk leven. Kan 
iemand meedoen op alle levensterreinen zoals werk, gezin en hobby. 

 
Daarnaast kan men met het ICF model verschillende factoren onderscheiden die het 
functioneren van mensen kunnen beïnvloeden, de zogenaamde bijkomende problematiek 
en belemmerende factoren. 
Bij bijkomende problematiek (gezondheidstoestand en functies) gaat het om problemen 
of stoornissen in verlies van functies of anatomische eigenschappen en/of fysiologische 
en mentale eigenschappen, die van invloed zijn op iemands functioneren en het bereiken 
van de behandeldoelstellingen. Het gaat hierbij o.a. om autisme, syndroom van Down, 
auditieve beperking, een beperkt leervermogen, beperkte draagkracht, psychiatrische 
stoornis en/of NAH. 
 
Belemmerende factoren zijn (externe en persoonlijke) factoren in iemands omgeving die 
door hun af- of aanwezigheid het menselijk functioneren belemmeren en de problemen 
daarmee verhogen. Het gaat dan om ‘life events’ (bijvoorbeeld overlijden partner, 
scheiding), een beperkt sociaal netwerk, beperkte draagkracht, ontoegankelijke fysieke 
omgeving, de afwezigheid van de nodige technische/ondersteunende hulpmiddelen en/of 
anderstaligheid. 
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Bij hulpvragen van volwassenen wordt de ICF gehanteerd om gericht tot 
revalidatiedoelstellingen te komen. Bij kinderen en jeugdigen wordt het ICF- 
ontwikkelingsperspectief gehanteerd bij de ontwikkeling(vragen) van de kinderen en 
jongeren. In dit ontwikkelingsperspectief staan de meest voorkomende hulpvragen die 
kinderen op een bepaalde ontwikkelingsleeftijd hebben. De hulpvragen en 
behandeldoelen hebben betrekking op een combinatie van: 

• leren en toepassen van kennis; 
• algemene taken en eisen; 
• communicatie; 
• mobiliteit; 
• huishouden; 
• zelfverzorging; 
• tussenmenselijke interacties en relaties. 

  



 
 
 
 


