
Handleiding Niveldossier maken 
 

 

Wat u moet weten vóór u begint 

Voor Nivel voegt u twaalf vragen toe in uw dossiersjabloon. Deze bevatten codes, zodat Nivel uw 

vragen en antwoorden kan uitlezen.  Als de vraag al in uw dossier staat kunt u deze aanpassen door 

de codes toe te voegen, of verwijderen en op de juiste manier toevoegen. 

 

Vaste antwoorden 

U zult zien dat de Nivel vragen een aantal vaste antwoorden hebben waaruit u mag kiezen.  

Dat betekent ook dat u bijvoorbeeld bij 'Beperking in Activiteiten' niet uit andere opties mag kiezen 

dan in het lijstje staan. Wilt u voor uzelf wel andere activiteiten vast leggen, voeg dan een vrij 

tekstveld toe onder de betreffende vraag. Deze gegevens zijn in dat geval voor uzelf en worden niet 

geëxporteerd naar Nivel. 

 

Let op:  

• De hieronder genoemde tabbladen waar u de vragen kunt plaatsen zijn een suggestie, u mag 

de vragen ook op een ander tabblad zetten. 

• U mag de vraag gerust anders formuleren, zolang de strekking gelijk is. Ook de volgorde 

maakt voor Nivel niet uit. Wat belangrijk is, is dat de codes kloppen. 

 

Codes 

In deze handleiding staat bij iedere Nivel vraag de code van deze vraag (de meetinstrumentcode) in 

het geel. Deze vult u in in het veld ‘Meetinstrumentcode’.  

Achter ieder antwoord vindt u het antwoord ID in groen. Deze vult u in in het veld ‘Antwoord ID 

databank’.  

 

 

Waar zet ik die codes precies neer? 

 

 
 

 

Als u klaar bent zet u dit dossier rechts bovenin op status ‘Actief’, zodat u het kunt toevoegen bij een 

patiënt.  Belangrijk: Zet vóór u het dossier ‘Actief’ maakt bovenin de optie ‘Databank’ op ‘Ja’. 



Tabblad Anamnese (7 vragen) 
Vraag: Beperkingen in activiteiten van cliënt 

Type: Selectievakjes 

Meetinstrumentcode: ICFAV 

Waarden:  

Leren en toepassen van kennis   D1 

Algemene taken en eisen      D2 

Communicatie       D3 

Mobiliteit        D4 

Zelfverzorging       D5 

Huishouden      D6 

Tussenmenselijke interacties en relaties   D7 

Belangrijke levensgebieden    D8 

Maatschappelijk, sociaal en burgerlijk leven  D9 

 

Vraag: Indicatie van de ernst van de hoofddiagnose bij aanvang van de behandeling 

Type: Meerkeuzevraag 

Meetinstrumentcode: PD118 

Waarden: 

Geen stoornis    1  

Lichte stoornis    2 

Matige stoornis   3 

Ernstige stoornis    4 

Volledige stoornis   5 

Onbekend    9 

 

Vraag: Eerdere zorg 

Type: Selectievakjes 

Meetinstrumentcode: PD008 

Waarden: 

Geen eerdere zorg ontvangen   01 

Huisarts      02 

Logopedist     03 

Fysiotherapeut     04 

Oefentherapeut     05 

Diëtist      06 

Ergotherapeut     07 

Maatschappelijk werker    08 

(Jeugd)verpleegkundige    09 

Kinderarts      10 

Jeugdarts     11 

Neuroloog      12 

KNO-arts      13 

Revalidatiearts     14 

Verpleeghuisarts     15 

Psychiater/ psycholoog    16 

(Ortho)pedagoog     17 



Audioloog      18 

Linguïst      19 

Tandarts      20 

Mondhygiënist     21 

Overig      80 

Onbekend      90 

 

 

Vraag: Externe factoren 

Type: Selectievakjes 

Meetinstrumentcode: ICFEX 

Waarden: 

Producten en technologie    E1 

Natuurlijke omgeving en door de mens aangebrachte veranderingen daarin  E2 

Ondersteuning en relaties    E3 

Attitudes      E4 

Diensten, systemen en beleid   E5 

 

 

Vraag: Persoonlijke factoren 

Type: Selectievakjes 

Meetinstrumentcode: ICFPS 

Waarden: 

Sociodemografische gegevens / algemene persoonsgegevens   PF1 

Functies en anatomische eigenschappen      PF2 

Aan ziekte gerelateerde persoonlijke factoren     PF3 

‘Mentale’ persoonlijke factoren      PF4 

Life events (dood partner, verhuizing, echtscheiding, enz.    PF5 

Leefstijl          PF6 

Werkgerelateerde persoonlijke factoren      PF7 

Overige persoonlijke factoren      PF8 

 

 

Vraag: Beperkingen in participatie van cliënt 

Type: Selectievakjes 

Meetinstrumentcode: ICFPA 

Waarden: 

Leren en toepassen van kennis     D1 

Algemene taken en eisen      D2 

Communicatie       D3 

Mobiliteit        D4 

Zelfverzorging       D5 

Huishouden       D6 

Tussenmenselijke interacties en relaties    D7 

Belangrijke levensgebieden     D8 

Maatschappelijk, sociaal en burgerlijk leven   D9 

P.S. Het klopt dat dit dezelfde waarden zijn als bij de vraag ‘ Beperkingen in Activiteiten’ 

 



Vraag: Conclusie DTL screening 

Type: Meerkeuzevraag 

Meetinstrumentcode: BP008 

Waarden: 

Indicatie voor verder logopedisch onderzoek    1 

Geen indicatie voor verder logopedisch onderzoek    2 

Cliënt is geadviseerd contact op te nemen met de huisarts   3 

Er is mogelijk een indicatie voor verder logopedisch onderzoek,  

verzoek om aanvullende informatie     4 

Anders         5 

 

 

Tabblad Onderzoek & analyse (2 vragen) 

 
Vraag: Gebruikte beroepsspecifieke richtlijn 

Type: Selectievakjes 

Meetinstrumentcode: PD010 

Waarden: 

Geen gebruik richtlijn        01 

Parkinson         02 

ALS         03 

Beroerte         04 

Medische begeleiding van kinderen met Downsyndroom   05 

Guillain-Barre Syndroom       06 

Diagnostiek en behandeling van IPAV     07 

Mondzorg voor jeugdigen       08 

Otitis media bij kinderen in de 2e lijn     09 

Multidisciplinaire samenwerking bij diagnostiek en behandeling  

van ernstige dyslexie bij kinderen en jeugdigen    10 

Ontwikkelingsstotteren bij kinderen en volwassenen   11 

 
Vraag: Beperking in functies en anatomische eigenschappen van cliënt 

Type: Selectievakjes 

Meetinstrumentcode: ICFFU 

Waarden: 

Mentale functies          B1 

Sensorische functies en pijn        B2 

Stem en spraak          B3 

Functies van hart en bloedvatenstelsel, hematologisch systeem,  

afweersysteem en het ademhalingsstelsel      B4 

Functies van spijsverteringsstelsel, metabool stelsel en hormoonstelsel   B5 

Functies van urogenitaal stelsel en reproductieve functies     B6 

Functies van bewegingssysteem en aan beweging verwante functies   B7 

Functies van huid en verwante structuren      B8 

Anatomische eigenschappen van zenuwstelsel     S1 

Anatomische eigenschappen van oog, oor en verwante structuren    S2 

Anatomische eigenschappen van structuren betrokken bij stem en spraak   S3 



Anatomische eigenschappen van hart en bloedvatenstelsel, afweersysteem en 

ademhalingsstelsel          S4 

Anatomische eigenschappen van spijsverteringsstelsel, metabool stelsel  

en hormoonstelsel          S5 

Anatomische eigenschappen van urogenitale stelsel     S6 

Anatomische eigenschappen van structuren verwant aan beweging   S7 

Anatomische eigenschappen van huid en verwante structuren    S8 

 

 

Tabblad Behandelplan (1 vraag) 
 

Vraag: Prognose aantal zittingen 

Type: Meerkeuzevraag 

Meetinstrumentcode: PD101 

Waarden: 

1-5 zittingen   1 

6-10 zittingen   2 

11-20 zittingen   3 

21-40 zittingen   4 

41–60 zittingen   5 

Meer dan 60 zittingen  6 

 

 

 

 

Tabblad: (Eind)Evaluatie of Afsluiting (2 vragen) 
 

Vraag: Indicatie van de ernst van de stoornis aan het eind van de behandeling 

Type: Meerkeuzevraag 

Meetinstrumentcode: PD119 

Waarden: 

Geen stoornis   1 

Lichte stoornis   2 

Matige stoornis   3 

Ernstige stoornis   4 

Volledige stoornis   5 

Onbekend    9 

 

Vraag: Resultaat m.b.t. hoofddoel 

Type: Meerkeuzevraag 

Meetinstrumentcode: BP003 

Waarden: 

Niet vastgelegd    1 

Hoofddoel is behaald   2 

Hoofddoel is niet behaald   3 

Hoofddoel is gedeeltelijk behaald  4 

Onbekend of hoofddoel is behaald  5 


