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Naam Cliënt : Aal, M.A. Cliëntnr. : 1009999

Geboortedatum : 15-05-1933 M/V : V

Afdeling : Kamer : 

Algemene gegevens

Datum invulling: 18-02-2019 Contactverzorgende (indien van toepassing): 

Opnamedatum: 14-02-2019 Opnamedoel: Verblijfszorg.

Opnamediagnose: Alzheimer. 

Nevendiagnose: Rheumatoide Artritis. 

Juridische status: Art. 60 wet BOPZ (noch bereid/noch bezwaar)

Zijn er mantelzorgers/vrijwilligers betrokken bij de zorgverlening?
Zie voor afspraken formulier: Afspraken met mantelzorg, vrijwilligers en Zorgcirkel

Ja

Zijn er andere zorgverleners betrokken bij de zorgverlening?
Zie voor afspraken formulier: Artsenblad, Behandelvoorschriften

Ja

Medicatie:
Zie Baxter-lijst voor medicatiegebruik

Ja

Opmerking bij Medicatie: Mw. neemt haar medicatie onder toezicht. 

Allergieën: geen

Speciale onderwerpen

Reanimeren: Nee

Donorcodicil: Nee

Ter beschikking stellen wetenschap: Nee

Psychisch functioneren

Ziektebesef: Enigszins. Mw. is er zich regelmatig nog van bewust dat ze veel vergeet. Ze 
overschat zichzelf soms: ze denkt dat ze meer aankan dan op grond van haar 
rheuma realistisch is. 

Oriëntatie: Mw. haalt zaken in de tijd weleens door elkaar. Mw. heeft nog moeite met de 
herkenning van haar nieuwe woonomgeving. 

Stemming: Meestal goed, rustig en ontspannen. Soms bozig en angstig als er 
onverwachte zaken voorvallen of als ze dingen vergeten is. 

Geheugen: Korte termijn geheugen matig tot slecht. Wel veel herinneringen uit haar jeugd 
en over haar eigen gezin. 

Wanen en hallucinaties: geen. 

Is de cliënt in staat tot een redelijke waardering van zijn/haar belangen ter 
zake van beslissingen over zijn/haar (gezondheids-)situatie of zorgleefplan?

Nee

Afspraken over mate van benodigde toezicht: Toezicht 24 uur nabij.   
Mw. gaat elke zondag een dagje naar een van de dochters. Ze wordt altijd 
rond half 12 opgehaald en na het avondeten rond 8 uur weer thuisgebracht.   
Familie en vrijwilligers kunnen met mw. de afdeling verlaten.   
De deur van het appartement blijft overdag open en gaat 's nachts op slot. 

Middelen en Maatregelen

Zijn er Middelen en Maatregelen toegepast? Nee

Afspraken over wensen cliënt (o.a. uit inventarisatie)

Wens Afspraak

Mw. wil haar eigen thuiskapper houden. Dochter Loes maakt hiervoor de afspraken en zal dit doorgeven aan V&V. 

Mw. wil haar wasgoed in eigen beheer houden. Dochters Tineke en Loes verzorgen 2x per week de was van zowel kleding als 
beddegoed. 

Zorgleefplan

Benaderingswijze: 
Ingangsdatum: 18-02-2019
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Status zorgleefplan: Actueel 

Hersenschade

Onderwerp Doel Doel evaluatie Interventie Evaluatie 
datum

Discipline

Behoefte - Gehechtheid

Mw. wil graag een vaste 
volgorde bij de 
ochtendzorg.  

Mw. voelt zich op haar 
gemak en raakt niet in 
paniek tijdens de ADL-
zorg.

Mw. krijgt haar ontbijt op 
haar kamer. Daarna volgens 
een vaste routine mw. 
begeleiden bij het wassen en 
aankleden. Zie de ADL lijst 
voor de bijzonderheden.   

V&V

Behoefte - Gehechtheid

Mw. doet graag samen 
met haar kleindochter 
huishoudelijke klusjes. 

Mw. behoudt het contact 
met haar kleindochter en 
voelt zicht nuttig. 

Kleindochter Marieke komt 
elke zaterdagochtend langs, 
om 11.00 uur. Ze doen dan 
samen wat klusjes, zoals de 
plantjes water geven, een 
beetje afstoffen, e.d. Marieke 
neemt mw. mee voor de 
lunch naar de Orangerie.

Mant

Levensloop / Dagbesteding

Onderwerp Doel Doel evaluatie Interventie Evaluatie 
datum

Discipline

Behoefte - Identiteit

Mw. kijkt graag in de 
fotoboeken van haar 
gezin en maakt er graag 
een praatje over. 

Mw. voelt zich gezien en 
gekend in de 
familieverhalen. 

Dagelijks een praatje maken 
met mw. aan de hand van 
een van de fotoboeken. 
Samen met haar de 
ladenkast openmaken, mw. 
kiest er zelf vaak al een uit. 

Mant

V&V

Dochter Loes zorgt voor de 
afwisseling in de fotoboeken. 

Mant

Gezondheid + lichamelijke conditie

Onderwerp Doel Doel evaluatie Interventie Evaluatie 
datum

Discipline

Behoefte - Bezig zijn

Mw. wil graag haar zo 
veel mogelijk blijven 
bewegen. 

Mw. blijft mobiel en in 
redelijke conditie. 

Dochter Tineke komt mw. 
elke maandagmiddag om 
13.30 uur halen om te gaan 
zwemmen, ze neemt dan de 
rolstoel mee. 

Mant

Elke avond na het eten een 
stukje lopen met mw., met 
de rollator. 

V&V

Mw. gaat dinsdagmiddag 
naar de oefengroep, ze 
wordt om 14.00 uur 
opgehaald. 

Fys

Probleem

Onderwerp Doel Doel evaluatie Interventie Evaluatie 
datum

Discipline

Gezondheidshandhaving

Mw. heeft een 
schimmelplek op haar 
rechteronderarm. 

Huid blijft intact, 
schimmel verdwijnt. 

Mw. 's ochtends na het 
wassen en 's avonds voor 
het slapen gaan zachtjes 
indeppen met daktarin. 

V&V

Risico
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Risico

Onderwerp Doel Doel evaluatie Interventie Evaluatie 
datum

Discipline

Onder-/overvoeding

Mw. heeft nog wat 
ondergewicht als gevolg 
van verminderde eetlust 
en doordat mw. thuis niet 
meer goed voor zichzelf 
zorgde. 

Mw. eet goed en komt 
weer goed op gewicht. 

Mw. krijgt 3 per dag een 
tussendoortje aangeboden, 
bij voorkeur in het bijzijn van 
haar familie. Nutrimel 
chocomel, volle vanillevla, 
kaas en worst, ontbijtkoek, 
dat vindt ze lekker.

V&V

Gesprek over zorgleefplan

Besproken met:
(Naam cliënt/vertegenwoordiger) Handtekening:

Akkoord cliënt/vertegenwoordiger: ja / nee Datum:

Namens de Zorgcirkel:
Naam medewerker:

Functie:
Handtekening:
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