
De Rapporteer-  

 
Vraag 1: Waar moet je rapporteren? 
A. Maakt niet uit, als het maar ergens staat 
B. Alleen bij Tab zorgplan, bij de doelen en acties 
C. Alleen bij Tab Dossier, daar kun je alles kwijt 
D. Bij Tab Zorgplan én Tab Dossier, in Zorgplan als het kan, rest bij Dossier.  

 
Bij een goed antwoord: 1 punt.                                     Mijn score bij vraag 1 

 

Vraag 2: Je rapporteert bij het juiste icoontje? Ken je ze? 
Welke 5 icoontjes kloppen niet?   

 
Bij ieder fout icoontje dat je weet, krijg je 1 punt (maximaal 5).  

Mijn score bij vraag 2 



 

 

Vraag 3: Hoe ziet een goede rapportage er uit? 
 

 Zet een kruisje bij die rapportage die volgens jou de betere is. Waarom is dat?  

Bij ieder goed antwoord verdien je een punt.  

punt 

1.  Mevrouw moest vandaag vijf  keer naar de toilet 

(normaal gaat zij twee keer per dag). 

Mevrouw moest vandaag vaak naar de toilet  

2.  Mevrouw komt  wellicht in aanmerking voor een 

hogere zzp, indicatie herziening aangevraagd. 

Mevrouw is erg zwaar aan het worden in de 

zorg. 

 

3.  Mevrouw gaat te weinig naar haar familie toe Mevrouw gaat één keer per maand bij haar 

familie op bezoek 

 

4.  Mevrouw gaf aan niet deel te willen nemen aan 

de activiteiten deze week.  

Mevrouw vergat vanmorgen naar de zang te 

gaan.  

Mevrouw heeft moeite met haar plas ophouden. 

Mevrouw is depressief. 

 

Mevrouw is dement. 

 

Mevrouw is incontinent. 

 

5.  z.s.m., d.m.v., g.b.  

 

Zo snel mogelijk, door middel van (gb staat 

voor geen belangstelling of Groot Brittannië)  

 

6.  De dochter van mevrouw is de afspraak 

vergeten. Omdat zij vaker afspraken vergeet, zal 

ik contact met haar hierover opnemen. 

 Mijnheer weigerde om zich aan te kleden, maar 

met veel tact hebben we hem zover gekregen dit 

toch te doen. 

De dochter van mevrouw is 

nou al voor de vierde keer haar afspraak 

vergeten. Dat is heel irritant. 

 Mijnheer was erg lastig vandaag 

 

7.  SO Veenstra zal hier vanmiddag naar kijken en 

indien nodig contact opnemen met huisarts (De 

Koning). 

De arts zal hier vanmiddag naar kijken.  

8.  Mevrouw oefent het lopen met de 

fysiotherapeut door rondjes te lopen om het 

buitengebouw heen (bij slecht weer lopen ze 

rondjes door de gang 

Mevrouw oefent het lopen met fysiotherapeut 

Jansen. 

 

9.  De kleren van mevrouw dienen gewassen te 

worden met haar lievelingswasmiddel. 

De kleren van mevrouw dienen gewassen te 

worden met OMO.  

 

10.  Rik (de zoon van mevrouw) komt mevrouw 

maandag om 15.00uur vanaf de afdeling ophalen 

om haar te begeleiden naar het ziekenhuis. 

Gelieve van 13-3 tot en met 15-3 te noteren wat 

mevrouw gedurende de gehele dag / nacht eet 

en drinkt. 

Het vervoer naar het ziekenhuis is 

Geregeld. 

 

 

 Gelieve de eetlust te observeren 

 

11.  Mevrouw is vorige week uit haar stoel gevallen.  Mevrouw is vanochtend om 10.15 uur uit haar 

stoel gevallen. 

 

12.  Mevrouw verhuist op 11 oktober naar afdeling  A Mevrouw verhuist op 11 oktober naar afdeling 

A. Ik heb mevrouw uitgelegd dat zij zelf 

familieleden moet vragen om haar spullen te 

verhuizen. Zij zal dit met haar zoon bespreken 

wanneer hij morgen (28-07) op bezoek komt.  

 

13.  Mevrouw heeft geen contact meer met haar 

dochter, door een misverstand twee jaar 

geleden. Ze is hier erg verdrietig onder. 

Mevrouw wil dit contact graag weer herstellen. 

Mevrouw heeft geen contact meer met haar 

dochter, door een misverstand twee jaar 

geleden. 

 

Ieder goed antwoord 1 punt (dus maximaal 13 punten)     Mijn score bij vraag 4  

Eindscore (scores vragen 1, 2, 3 en 4 opgeteld)=  
 

Henry Mostert, coach Vilans / Waardigheid en Trots, jan 2021 


