
 
 Bijlage 2 Product omschrijving Huishoudelijke zorg AWBZ: 

Bijlage 2 Definities hulp bij huishouding 
 
Product omschrijving Huishoudelijke zorg AWBZ:  
 
Hv1 
Huishoudelijke hulp  
(alphahulp) 
 
Doel: 
Geheel of gedeeltelijk overnemen van activiteiten op het gebied van verzorging van het 
huishouden (met inbegrip van enige begeleiding bij die activiteiten). Er wordt verondersteld 
dat de klant in staat is tot zelfregie over de planning van de activiteiten en dat de klant bereid 
en in staat is de werkgeversrol te vervullen. 
 
Grondslag: 
Het besluit zorgaanspraken AWBZ (is nog niet duidelijk of de gemeente dit overneemt) 
 
Huishoudelijke verzorging wordt als volgt gedefinieerd: 
Huishoudelijke verzorging omvat het ondersteunen bij of het overnemen van activiteiten op 
het gebied van het verzorgen van het huishouden in verband met een somatische, 
psychogeriatrische of psychiatrische aandoening of beperking, een verstandelijke, lichamelijke 
of zintuiglijke handicap of een psychosociaal probleem die of dat leidt of dreigt te leiden tot het 
disfunctioneren van de verzorging van het huishouden van de verzekerde dan wel van de 
leefeenheid waartoe de verzekerde behoort, te verlenen door een instelling. 
 
Inhoud: 
HV1 omvat activiteiten op het gebied van:Huishoudelijke werkzaamheden die samenhangen 
met beperkingen op het vlak van schoonmaken van woonruimte, slaapruimte, sanitair, keuken 
(dagelijks of wekelijks onderhoud) verzorgen van textiel (wassen, strijken) onderhoud van 
kleding en schoeisel, zorg voor de voeding (voorbereiden, serveren,afwassen,opruimen),bed 
opmaken, beperkte verzorging van huisdieren. 
 
HV2 
 
Huishoudelijke verzorging 
 
Doel: 
Geheel of gedeeltelijk overnemen van activiteiten op het gebied van verzorging van het 
huishouden, met inbegrip van enige hulp bij de organisatie van het huishouden. 
 
Grondslag besluit zorgafspraak AWBZ. 
 
Inhoud: 
HV2 omvat activiteiten op het gebied van 
1. huishoudelijke werkzaamheden die samenhangen met beperkingen op het vlak van 

schoonmaken van woonruimte, slaapruimte, sanitair, keuken (dagelijks of wekelijks 
onderhoud), verzorgen van textiel (wassen,strijken) en onderhoud van kleding en 
schoeisel, zorg voor de voeding(voorbereiden, serveren,afwassen,opruimen), bed 
opmaken, beperkte verzorging van huisdieren; 

2. hulp bij de organisatie van de huishouding, zoals planning van huishoudelijke zorg (wie 
doet wat), aandacht voor hygiëne in huis, advies en hulp bij het kopen van 
levensmiddelen, beheer van de levensmiddelenvoorraad, noodzakelijke opvang van 
thuiswonende kinderen.HV2 bevat ook instructie en voorlichting die direct is verbonden 
met verzorgende activiteiten; bijvoorbeeld stimulering bij het deels zelf uitvoeren van 
activiteiten. Enige begeleiding kan dus deels uitmaken van deze prestatie, waaronder 
noodzakelijke advisering aan informele zorgers van de klant.  

Indicatoren: 
Beperkingen op het vlak van huishoudelijke zorg gaan gepaard met enige afname van 
zelfregie, c.q. verminderde sociale redzaamheid 
 
 


