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Bijlage 5: overzicht functies en anatomische eigenschappen, 
activiteiten en participatie relevant bij ICF-classificatie casus 
motorisch probleem of stoornis 
 
Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, 
Disability and Health Children and Youth Version, Bohn Stafleu van Loghum, 
2008 
 
FUNCTIES  
 
Mentale functies gerelateerd aan motoriek 
 
b114 Oriëntatie 

b1141 oriëntatie in plaats 
b1143 oriëntatie tot objecten 
b1144 oriëntatie in ruimte 

 
b147 Psychomotorische functies 

b1470 psychomotorische controle 
b1471 kwaliteit van psychomotorische functies 
b1472 organisatie van psychomotorische functies 
b1473 links-/rechtshandigheid 
b1474 laterale dominantie 
b1478 psychomotorische functies, anders gespecificeerd 
b1479 psychomotorische functies, niet gespecificeerd 

 
b156 Perceptie 

b1561 visuele perceptie 
b1564 tactiele perceptie 
b1565 visuospatiale perceptie 

 
b164 Hogere cognitieve functies 

b1641 organisatie en planning 
b1642 tijdmanagement 
b1643 cognitieve flexibiliteit 

 
b176 Bepalen sequentie bij complexe bewegingen 
 
b180 Ervaren van zelf en tijd 

b1801 zelfbeeld 
 
Sensorische functies en pijn 
 
b210 Visuele functies (exclusie perceptie) 
b235 Vestibulaire functies 

b2350 positiegevoel 
b2351 balans 
b2352 bewegingsgevoel 

b2402 Valneigingen? 
b260 Propriocepsis 
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b265 Tast 
b280 Pijngewaarwording 

b2800 gegeneraliseerde pijn 
b2801 pijn in lichaamsdeel  
b2802 pijn in meerdere lichaamsdelen 
b2803 uitstralende pijn in dermatoom 
 

Functies van ademhalingsstelsel 
 
b455 Inspanningstolerantie 

b4550 algemeen fysiek uithoudingsvermogen 
b4551 aerobe capaciteit 
b4552 vermoeibaarheid 

 
Functies van bewegingssysteem en aan beweging verwante functies 
 
Functies van gewrichten en botten 
b170 Mobiliteit van gewrichten 
b175 Stabiliteit van gewrichten 
b720 Mobiliteit van botten 
 
Spierfuncties 
b730 Spiersterkte 
b735 Spiertonus 
b740 Spieruithoudingsvermogen 
 
Bewegingsfuncties 
b750 Motorische reflexfuncties 
b755 Onwillekeurige bewegingsreacties 
b760 Controle van willekeurige bewegingen 

b7600 controle van enkelvoudige willekeurige bewegingen 
b7601 controle van complexe willekeurige bewegingen 
b7602 coördinatie van willekeurige bewegingen 
b7603 steunfuncties van arm of been 

b761 Spontane bewegingen 
b765 Onwillekeurige bewegingen 

b7650 onwillekeurige spiercontracties 
b7651 tremor 
b7652 tics en maniërismen 
b7653 stereotypieën en motorische perseveratie 

b770 Gangpatroon 
b780 Gewaarwordingen verband houdend met spieren en bewegingsfuncties 

b7800 spierstijfheid 
b7801 spierspasme 
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ANATOMISCHE EIGENSCHAPPEN VAN STRUCTUREN VERWANT AAN BEWEGING 
s710 –s799 
 
ACTIVITEITEN EN PARTICIPATIE 
 
Leren en toepassen van kennis 
 
Basaal leren 
d130 Nadoen 
d131 Leren door handelingen met voorwerpen 
d145 Leren schrijven 

d1450 ontwikkelen van schrijfvaardigheid 
d155 Ontwikkelen van vaardigheden 

d1550 ontwikkelen van basale vaardigheden 
d1551ontwikkelen van complexe vaardigheden 
 

Toepassen van kennis 
d170 schrijven 
d1700 toepassen van algemene schrijfvaardigheid en –techniek 
 
Algemene taken en eisen 
 
d210 Ondernemen van enkelvoudige taak 
d220 Ondernemen van meervoudige taken 
d230 Uitvoeren van dagelijkse routinehandelingen 
 
Communicatie 
 
d335 Zich non-verbaal uiten 

d3350 gebruik van lichaamstaal 
d360 Gebruiken van communicatieapparatuur en –technieken 

d3601 typen 
 
Mobiliteit 
 
Veranderen en handhaven van lichaamshouding 
d410 Veranderen van basale lichaamshouding 
d415 Handhaven van lichaamshouding 
d420 Uitvoeren van transfers 
 
Dragen, verplaatsen en manipuleren van iets of iemand 
d430 Optillen en meenemen 
d435 Verplaatsen van iets of iemand met onderste extremiteiten 

d4350 duwen met onderste extremiteiten 
d4351 trappen 

d440 Nauwkeurig gebruik van hand 
d4400 pakken 
d4401 grijpen 
d4402 manipuleren 
d4403 loslaten 
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d445 Gebruik van hand en arm 
d4450 trekken 
d4451 duwen 
d4452 reiken 
d4453 om- of ronddraaien van armen 
d4454 werpen 
d4455 vangen 

d446 Nauwkeurig verplaatsen van voet 
 
Lopen en zich verplaatsen 
d450 lopen 

d4500 lopen van korte afstanden 
d4501 lopen van lange afstanden 
d4502 lopen op verschillende oppervlakken 
d4503 lopen om obstakels heen 

d455 zich verplaatsen 
d4550 kruipen 
d4551 klimmen 
d4552 rennen 
d4553 springen 
d4554 zwemmen 
d4555 schuiven en rollen 
d4556 schuifelen 

d460 zich verplaatsen tussen verschillende locaties 
d465 zich verplaatsen met speciale middelen 
 
Zich verplaatsen per vervoermiddel 
d470 Gebruiken van vervoermiddel 
d475 Besturen (bvb. fiets) 
 
Zelfverzorging 
 
d540 Zich kleden 

d5400 aantrekken van kleding 
d5401 uittrekken van kleding 
d5402 aantrekken van voetbedekking 
d5403 uittrekken van voetbedekking 
d5404 kiezen van juiste kleding 

d550 Eten 
d560 Drinken 
 
Belangrijke levensgebieden 
 
Opleiding 
Steeds onderdelen: instappen – volhouden van – vorderingen maken - beëindigen 
d815 Voorschoolse opleiding 
d820 Schoolopleiding 
d825 Beroepsopleiding 
d830 Hogere opleiding 
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Maatschappelijk, sociaal en burgerlijk leven 
d920 recreatie en vrije tijd 

d9200 spel 
d9201 sport 
d9203 kunst en cultuur 
d9203 handenarbeid 
d9204 hobby’s 

 


