Naam:

Geb.Datum:

Datum:

Barthel-index

voor het meten van activiteiten in het dagelijks leven (ADL)
Aandachtsgebied
Ontlasting

Urine
Persoonlijke
verzorging
Toiletbezoek

Eten

Transfer (van bed
naar stoel en terug)

Mobiliteit

Aan-/uitkleden

Trappen lopen
Baden

Omschrijving
Incontinent
Soms incontinent
Continent
Katheter of incontinent
Soms incontinent
Continent
Hulpbehoevend
Zelfstandig voor wat betreft verzorging van gezicht,
tanden, haar en bij scheren
Hulpbehoevend
Weinig hulp nodig
Zelfstandig
Hulpbehoevend
Hulp nodig bij snijden en smeren
Zelfstandig
Niet toe in staat
Veel hulp nodig
Weinig hulp nodig; verbaal of lichamelijk
Zelfstandig
Kan zich niet verplaatsen
Zelfstandig in rolstoel
Lopen met hulp van een ander; verbaal of lichamelijk
Zelfstandig, eventueel met gebruik van hulpmiddelen
Hulpbehoevend
Kan ongeveer de helft zelf
Zelfstandig
Niet toe in staat
Met hulp; verbaal of lichamelijk
Zelfstandig; op en af
Hulpbehoevend
Zelfstandig
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Functie-score
0
1
2
0
1
2
0

Patiënt-score

1
0
1
2
0
1
2
0
1
2
3
0
1
2
3
0
1
2
0
1
2
0
1
Totaal

………..

Naam:

Geb.Datum:

Datum:

Interpretatie:
0-4
: Volledig hulpbehoevend
5-9
: Ernstig hulpbehoevend
10-14 : Wel hulp nodig maar kan veel zelf
15-19 : Redelijk tot goed zelfstandig
20
: Volledig ADL-zelfstandig
Richtlijnen
1. De Barthel index moet gebruikt worden als een evaluatie van hetgeen de patiënt reëel doet, niet van
hetgeen hij zou kunnen doen.
2. Het doel is om een niveau van onafhankelijkheid vast te stellen los van enige fysieke of verbale
ondersteuning, hoe klein en om welke reden dan ook.
3. Wanneer een patiënt toezicht vergt voor een bepaalde handeling wordt hij hiervoor als afhankelijk
beschouwd.
4. Het niveau van functioneren moet vastgesteld worden met de best beschikbare gegevens. Ondervraging van
de patiënt, de familieleden en het zorgverstrekkend personeel zijn de meest gebruikte methoden, hoewel
observatie en gezond verstand eveneens belangrijk zijn. Rechtstreekse evaluatie in een testsituatie is niet
vereist.
5. Meestal evalueert men de situatie over de laatste 48 uur, maar soms zijn langere periodes relevant.
6. Bij een tussenniveau neemt men aan dat de patiënt minstens 50 percent van de taak volbrengt.
7. Het gebruik van hulpmiddelen is toegelaten.

Wegingskader
-Barthell 10=2.7 uur zorg per dag
Grofweg gezegd:
VPH <10
VZH =13-15
Thuis > 15
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