
 

 

Passiviteiten van het Dagelijks Leven (PDL) 
 
Inleiding 
Vele zorgbehoeftigen zijn niet in staat tot gerichte zelfzorg-activiteiten, zelfredzaamheid, 
reactivering of revalidatie. 
Passiviteit is bij deze mensen een kenmerk van hun dagelijks leven geworden. Voor deze 
mensen én hun verzorgende kunnen zeer belastende situaties ontstaan bij de dagelijkse 
zorg. Om deze zorg zo goed mogelijk te kunnen ondergaan én te geven zal de passiviteit 
eerst geaccepteerd moeten worden.  
 
Kleinschalig werken 
In kleinschalige woningen werken we meer en meer solistisch bij een doelgroep met gehele 
(of deel) passiviteit. 
De PDL methodiek gaat juist uit van het 1 op 1 verzorgen waarbij er optimaal contact en 
aandacht is voor de bewoner en door middel van technieken, middelen van materialen 
comfortabel voor zowel cliënt als de hulpverlener. 
 
PDL staat voor Passiviteiten van het Dagelijks Leven. 
Bij deze methode gaat het om: 
 
·       specifieke zorg-vaardigheden in geval van spanning bij de cliënt; 
·       een respectvolle bejegening van de cliënt; 
·       het reduceren van onrust en angstgevoelens bij de cliënt; 
·       het toepassen van specifieke voorzieningen zoals dynamische lig- en zitmiddelen,  

ergonomische kleding en hoogwaardige transferapparatuur; 
·       het voorkomen van contracturen en decubitus. 
 
Doelgroep voor toepassing PDL 
De PDL-methode is van toepassing op alle mensen met ernstige (deel) passiviteitsproblemen 
die verpleegd en verzorgd worden in verpleeghuizen, zorgcentra, instellingen voor 
lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten en in de thuiszorg. 
 
Wat is PDL? 
Onder Passiviteiten Dagelijks Leven wordt verstaan: 
Het complex van handelingen, maatregelen en voorzieningen dat bijdraagt tot optimale 
begeleiding, verzorging en verpleging van mensen bij wie zelfzorg tekorten niet zijn terug te 
dringen. 
PDL staat voor Passiviteiten van het Dagelijks Leven. 
PDL is een multidisciplinaire zorg- en behandelings- methode, waarbij zorg- en 
behandeldoelen met elkaar zijn verweven. Wanneer een zelfzorgtekort niet meer omgezet 
kan worden in zelfzorgvermogens, zijn trainen en therapie zinloos en kan beter via een 
andere weg ingegaan worden op ondersteuning van dit zelfzorgtekort. Zo kunnen de 
betreffende cliënt en de zorgverlening deze zelfzorgtekorten accepteren. 



 

 

Door te accepteren dat iemand iets niet meer kan en ook niet meer zal kunnen, kan gekeken 
worden naar manieren om iemand een ander leven te laten leven. 
in zorgafhankelijkheid. Een leven waarbij comfort van zorg op de eerste plaats komt. Een 
passiviteit is binnen de PDL een zelfzorgtekort dat niet meer omgezet kan worden in een 
zelfzorgvermogen door bijvoorbeeld training, therapie, medicatie of hulpmiddelen. 
Wil de zorgverlener de patiënt in de zorgrelatie liefdevol ondersteunen bij het accepteren 
van diens passiviteit, dan is na en naast de acceptatie een vaardigheidsniveau noodzakelijk 
om bijvoorbeeld met pijn, afweerspanning, decubitusgevaar en ernstige 
bewegingsbeperkingen om te gaan. Om op dit vaardigheidsniveau te komen, moet de 
zorgverlener kunnen beschikken over nieuwe handelingen, maatregelen en voorzieningen; 
PDL 
 
8 factoren 
In PDL onderscheiden we acht onderdelen die we factoren noemen. Deze acht PDL-factoren 
zijn: 

 Liggen 

 Zitten 

 Gewassen worden 

 Verschoond worden 

 Gekleed worden 

 Eten en Drinken 

 Verplaatst worden 

 Haptonomie 
Adviezen die binnen de PDL gegeven worden voor het leggen van contact met de patiënt zijn 
gebaseerd op de haptonomie. Adviezen hierbij zijn: 
 

 het maken van oogcontact; 

 de houding van het hoofd op dezelfde hoogte als het hoofd van de patiënt; 

 het vermijden van snelle bewegingen; 

 het spreken niet zozeer als informatiekanaal, maar voornamelijk als rustgevend 
middel gebruiken; 

 het beperken van fysieke handelingen tot een minimum; 

 aanraken. 
 
Functionele kleding 
Kleren maken de man, wordt vaak wel gezegd. Ook voor dames is er goed uitzien belangrijk. 
Daarnaast moet kleding er niet alleen leuk uitzien, maar ook comfortabel zitten, wil je je er 
prettig in voelen. Dat geld voor iedereen, jong en oud. 
Kleding is ook binnen de PDL visie een belangrijke voorziening. 
Regelmatig wordt het aan- en uitkleden bemoeilijkt door spasmen, contracturen en een 
bewoner die niet snapt waarom dat pijn doet en daardoor vaak het gevoel heeft dat de 
verzorgende degene is die de pijn of het ongemak veroorzaakt .Het gevolg is pijn en 
ongemak bij de bewoner. Sommige mensen kunnen confectiekleding dragen. Kledingstukken 
als vesten en joggingbroeken zijn makkelijk aan te trekken en voelen comfortabel aan en zijn 



 

 

voldoende rekbaar. Maar dat is niet voor iedereen voldoende. Dan is functionele kleding een 
oplossing. 
Functionele kleding is kleding die is aangepast naar de mogelijkheden en beperkingen van de 
bewoner en kan bestaan uit: 

- Het aanpassen van bestaande kleding van de bewoner door een kleding-verander- en 
reparatieatelier, of door een familielid van de bewoner; 

- ruimer zittende kleding en ondergoed in tricot (1 of 2 maten groter); 
- joggingbroeken ; 
- het aanschaffen van functionele kleding via een gespecialiseerd kledingbedrijf. 

 
Indicatie: 
Functionele kleding kan worden ingezet bij bewoners die: 

- door bewegingsbeperkingen, pijn of onbegrip problemen ondervinden hij het gekleed 
worden; 

- met enige aanpassing van de kleding langer zelfstandig kunnen blijven t.a.v. het zich 
zelf kleden. 

 
Naai-instructies voor functionele kleding: 
Wanneer de kleding aangepast wordt door de familie zelf of door de kleding-verander-en 
reparatieatelier gaat het veeleer om het openen van het kledingstuk aan de achterkant, om 
zo meer ruimte te creëren bij het kleden, of om het verwijderen van een deel van het 
achterpand om o.a. het verschonen van de bewoner te vergemakkelijken. Deze 
aanpassingen worden als volgt uitgevoerd: 
Kledingaanpassing blouse, jurk, pyjamajasje of overhemd. 

Er moet een split in het rugpand komen die loopt van de onderzoom tot 15 cm onder de 
kraag. De split kan worden afgewerkt met biaisband. De bovenkant van de split moet dan 
nog versterkt worden met een stukje stof, zodat deze niet uitscheurt tijdens het aan- en 
uittrekken van de blouse of het overhemd. 
 
 
 
 



 

 

 
Kledingaanpassing jurk of nachthemd 1 

Van het achterpand van de jurk of het nachthemd dient een stuk worden afgeknipt. Het 
achterpand moet, na het naaien van een zoom in de onderkant, zo lang zijn dat de hele rug 
bedekt wordt tot de rand van de onderbroek of het incontinentiemateriaal. Dit verschilt dus 
per persoon. Het achterpand kan worden omgezoomd of afwerkt met biaisband. 



 

 

 
Kledingaanpassing jurk of nachthemd 2 
 
Het hele achterpand van de jurk of het nachthemd dient doormidden worden geknipt. Aan 
een kant moet er een reep stof van ongeveer 15 cm aan worden genaaid, zodat er een 
overlap ontstaat wanneer het kledingstuk gedragen wordt. Bij de kraag en bij de taille 
moeten drukknoopjes worden aangebracht, die niet voor drukplekken kunnen zorgen. 
 

 
 
PDL Rok 
 
De rolstoelrok is in zijn geheel uitklapbaar, waardoor het mogelijk is om iemand met zeer 
weinig fysieke inspanning in- en uit de rok te helpen. De rok heeft een lange deelbare rits in 
het voorpand.  
De rits is ook vervangbaar voor klittenband.  
 

 



 

 

 
 

 
PDL Broek 
 

 
 
 



 

 

PDL Jas.                                                                                           PDL aanpassing shirt/trui 

 
 
 
 
 
 
 


