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BIJLAGE 2 
 

 
HET ONDERWERP HUISHOUDEN BINNEN DE CATEGORIE ACTIVITEITEN EN 

PARTICIPATIE VAN DE ICF 

 
De codering op onderstaande activiteiten is als volgt: 0 (geen probleem), 1 (licht 

probleem), 2 (matig probleem), 3 (ernstig probleem), 4 (volledig probleem), 8 (niet 
gespecificeerd), 9 (niet van toepassing). 

 

Verwerven van benodigdheden 
d610 Verwerven van woonruimte 

 d6100 Kopen van woonruimte 
 d6101 Huren van woonruimte 

 d6102 Inrichten van woonruimte 

 d6108 Verwerven van woonruimte, anders gespecificeerd 
 d6109 Verwerven van woonruimte, niet gespecificeerd 

d620 Verwerven van goederen en diensten 
 d6200 Boodschappen doen 

 d6201 Verzamelen van dagelijkse benodigdheden 

 d6208 Verwerven van goederen en diensten, anders gespecificeerd 
 d6209 Verwerven van goederen en diensten, niet gespecificeerd 

d629 Verwerven van benodigdheden, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd 

 
Huishoudelijke taken 

d630 Bereiden van maaltijden 
 d6300 Bereiden van eenvoudige maaltijden 

 d6301 Bereiden van ingewikkelde maaltijden 

 d6308 Bereiden van maaltijden, anders gespecificeerd 
 d6309 Bereiden van maaltijden, niet gespecificeerd 

d640 Huishouden doen 
 d6400 Wassen en drogen van kleding 

 d6402 Schoonmaken van kookruimte en kookgerei 

 d6402 Schoonmaken van woonruimte 
 d6403 Bedienen van huishoudelijke apparatuur 

 d6404 Opbergen van dagelijkse benodigdheden 

 d6405 Verwijderen van afval 
 d6408 Huishouden doen, anders gespecificeerd 

 d6409 Huishouden doen, niet gespecificeerd 
d649 Huishoudelijke taken, anders gespecificeerd en niet gespecificeerd 

 

Verzorgen van wat bij huishouden behoort en assisteren van andere personen 
d650 Verzorgen van wat bij huishouden behoort 

 d6500 Vervaardigen en repareren van kleding 
 d6501 Onderhouden van woonruimte en meubilair 

 d6502 Onderhouden van huishoudelijke apparatuur 

 d6503 Onderhouden van voertuigen 
 d6504 Onderhouden van hulpmiddelen 

 d6505 Verzorgen van planten, binnen en buitenshuis 

 d6506 Verzorgen van dieren 
 d6508 Verzorgen van wat bij huishouden behoort, anders gespecificeerd 

 d6509 Verzorgen van wat bij huishouden behoort, niet gespecificeerd 
d660 Assisteren van andere personen 

 d6600 Assisteren van andere personen bij zelfverzorging 

 d6601 Assisteren van andere personen bij voortbewegen 
 d6602 Assisteren van andere personen bij communiceren 
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 d6603 Assisteren van andere personen bij tussenmenselijke relaties 

 d6604 Assisteren van andere personen bij voeding 
 d6605 Assisteren van andere personen bij handhaven gezondheid 

 d6608 Assisteren van andere personen, anders gespecificeerd 
 d6609 Assisteren van andere personen, niet gespecificeerd 

d669 Verzorgen van wat bij huishouden behoort en assisteren van andere personen, 

anders gespecificeerd en niet gespecificeerd 
 

 

 
 

 


