IPPA Basis-interview & IPPA Vervolg-interview

Formulier IPPA Basis-interview
Vul voor elk van de genoemde problemen een apart formulier in
Wat zijn de belangrijkste problemen die u ervaart en waarvan u verwacht of hoopt dat
ze verminderen door een nieuw hulpmiddel? Denkt u alstublieft aan problemen die u
de afgelopen maand heeft ervaren bij het uitvoeren van activiteiten in het dagelijks
leven. Dat kunnen problemen zijn bij enkelvoudige activiteiten (traplopen, de krant
lezen, een gesprek voeren en dergelijke) of problemen bij samengestelde activiteiten
(een maaltijd bereiden, boodschappen doen, werken, naar school gaan et cetera). U
kunt hierbij denken aan dingen die u helemaal niet (meer) kunt of aan dingen die niet
(meer) zo goed of zo vaak of zo makkelijk kunt als u zou willen.
In te vullen door de interviewer
Probleem nr. …..
Probleem

………………………….……………………………………..……………….

…………………………………………………………………………………………………

In te vullen door de cliënt
Hoe belangrijk is deze activiteit voor u?
(Alstublieft één antwoord aankruisen)
Totaal niet belangrijk
Niet zo belangrijk
Een beetje belangrijk
Vrij belangrijk
Zeer belangrijk
Hoeveel moeite kost het uitvoeren van deze activiteit u in uw dagelijks leven?
(Alstublieft één antwoord aankruisen)
Totaal geen moeite
Een klein beetje moeite
Redelijk wat moeite
Veel moeite
Te veel moeite om de activiteit uit te kunnen voeren

IPPA Checklist
Persoonlijke verzorging
Douchen, baden, wassen
Verzorging van gebit, haar, huid, voeten
Aankleden, uitkleden
Eten, drinken
Gebruik van de toilet
Slapen en rusten
Op tijd wakker worden
Gezondheid bijhouden bijvoorbeeld medicijnen innemen
Mobiliteit
Zich binnen en buiten voortbewegen (lopend, met een rolstoel of ander hulpmiddel)
Traplopen
Gaan zitten, opstaan uit een stoel
In bed stappen, uit bed komen
In of uit een auto stappen
Vervoer
Per auto
Per fiets
Per openbaar vervoer
Huishoudelijk werk
Koken, maaltijd bereiden
Schoonmaken, afwassen
Wassen, kleding verzorgen
Boodschappen doen, winkelen
Dingen oppakken, optillen
Veiligheid
Gewaarschuwd worden bij brand etc.
Openen, sluiten, afsluiten van de buitendeur
Hulp inroepen als dat nodig is
Ontspanning
TV kijken
Radio, muziek luisteren
Krant, tijdschrift, boek lezen
Recreatie
Tuinieren
Spelen
Computer gebruiken
Sporten
Andere hobby’s
Communicatie
Een gesprek voeren
Telefoneren

Formulier IPPA Vervolg-interview
U heeft uw nieuwe hulpmiddel(len) nu enige tijd gebruikt. Mogelijk is dit van invloed
geweest op de activiteiten waar u problemen mee had. Wij vragen u nu om voor
dezelfde activiteiten die u bij het vorige interview heeft genoemd, aan te geven
hoeveel moeite deze kosten.

In te vullen door de interviewer

Probleem nr. …..
Probleem

………………………….……………………………………..……………….

…………………………………………………………………………………………………

In te vullen door de cliënt
Hoeveel moeite kost het uitvoeren van deze activiteit u in uw dagelijks leven?
(Alstublieft één antwoord aankruisen)
Totaal geen moeite
Een klein beetje moeite
Redelijk wat moeite
Veel moeite
Te veel moeite om de activiteit uit te kunnen voeren

IPPA Checklist
Persoonlijke verzorging
Douchen, baden, wassen
Verzorging van gebit, haar, huid, voeten
Aankleden, uitkleden
Eten, drinken
Gebruik van de toilet
Slapen en rusten
Op tijd wakker worden
Gezondheid bijhouden bijvoorbeeld medicijnen innemen
Mobiliteit
Zich binnen en buiten voortbewegen (lopend, met een rolstoel of ander hulpmiddel)
Traplopen
Gaan zitten, opstaan uit een stoel
In bed stappen, uit bed komen
In of uit een auto stappen
Vervoer
Per auto
Per fiets
Per openbaar vervoer
Huishoudelijk werk
Koken, maaltijd bereiden
Schoonmaken, afwassen
Wassen, kleding verzorgen
Boodschappen doen, winkelen
Dingen oppakken, optillen
Veiligheid
Gewaarschuwd worden bij brand etc.
Openen, sluiten, afsluiten van de buitendeur
Hulp inroepen als dat nodig is
Ontspanning
TV kijken
Radio, muziek luisteren
Krant, tijdschrift, boek lezen
Recreatie
Tuinieren
Spelen
Computer gebruiken
Sporten
Andere hobby’s
Communicatie
Een gesprek voeren
Telefoneren

