
Overzicht Belangrijke signalen per risicogebied  

1. Risico op 
Ondervoeding 

➢ Is de laatste 6 maanden >6 kg of de laatste maand >3 kg onbedoeld afgevallen. 
➢ Hulp is nodig van een ander bij het eten.  
➢ Kleding zit losser.   
➢ Heeft afgelopen maand minder eetlust.  
➢ BMI score kleiner dan 20 – rood,  20 tot 22 – oranje 22 20 tot 28 – groen,  > 28 - 

overgewicht 
2. Risico op 

Huidletsel 
➢ Heeft vaak een vochtige huid door zweten/transpireren of incontinentie.  
➢ Heeft huidplooien. (vaak voor bij zwaardere cliënten)   
➢ Heeft grote moeite zelfstandig van houding te veranderen.  
➢ Reageert niet op pijnprikkels (verlaagd bewustzijn) 

3. Risico op 
Incontinentie 

➢ Is bang om urine/ontlasting te verliezen wanneer u de deur uitgaat.  
➢ Bereikt soms de wc niet meer op tijd.  
➢ Heeft afgelopen jaar twee of meer keer een blaasontsteking gehad.  
➢ Moet overdag meer dan 10 keer naar het toilet om kleine beetjes te plassen.  
➢ De (kleding van de) cliënt of de omgeving ruikt naar urine. 

4. Risico op 
Medicatiefouten 

➢ Is in de afgelopen maand wel eens vergeten uw medicijnen in te nemen.  
➢ Denkt ondersteuning nodig te hebben bij de medicatie.  
➢ Heeft moeite met het doorslikken van medicijnen.  
➢ Is voor cliënt onduidelijk welke medicijnen u dagelijks nodig heeft.  
➢ Is de tekst op de verpakking van de medicatie voor de cliënt (zelfs met bril) onleesbaar.   

5. Risico op Vallen ➢ Is de laatste tijd nog gevallen of struikelt u regelmatig.  
➢ Is bang om te vallen.  
➢ Heeft meer moeite met opstaan uit uw stoel of bed en met lopen.  
➢ Heeft moeite met het bewaren van uw evenwicht.  
➢ Losse kleedjes of snoeren in de kamer van de cliënt.  
➢ Slecht schoeisel.  

6. Risico op 
Depressie 

➢ Voelt zich verdrietig, neerslachtig of depressief.  
➢ Voelt zich boos, rusteloos en/of angstig.  
➢ Trekt zich de laatste maand vaker terug / heeft minder interesse in uw omgeving.   
➢ Doet vaak hele negatieve uitspraken. / Huilt snel. 

7. Risico op 
Mondproblemen 

➢ Bezoek aan een tandarts langer dan 1,5 jaar geleden.  
➢ Heeft problemen met het verzorgen van uw gebit.  
➢ Heeft een (zeer) droge mond en lippen.  
➢ Heeft vaak pijn aan uw mond (bij eten/mondverzorging) / slecht passend gebitsprothese.  
➢ Heeft moeite met slikken.  
➢ Heeft een slechte adem. 

8. Risico op Delier ➢ Komt verward over.  
➢ Ziet of hoort dingen die er niet zijn (hallucinaties).  
➢ Is veel sneller afgeleid dan normaal.  
➢ Reageert veel trager dan anders op antwoorden.   
➢ Slaappatroon is veranderd. (omgekeerd dag-nachtritme) 

9. Risico op 
Oogproblemen 

➢ Kan zelfs met een bril, de krant niet meer lezen.   
➢ Heeft vanwege de ogen moeite met werkzaamheden of hobby.s 
➢ Heeft vanwege uw ogen moeite om ergens heen te gaan. (bijvoorbeeld visite, 

boodschappen doen, ontmoetingsruimte, ziekenhuis). 

10. Risico op 
Oorproblemen 

➢ Heeft problemen met horen (ondanks uw gehoorapparaat). 
➢ Heeft volgens anderen weleens de televisie te hard aanstaan. 
➢ Kan een ander niet goed verstaan in een rumoerige omgeving (bijvoorbeeld wanneer u op 

straat loopt, op een verjaardag bent of wanneer u auto rijdt) . 
➢ Heeft moeite om een gesprek met meerdere personen goed te volgen. 

11. Risico op Pijn ➢ Heeft ergens pijn wat nog niet bij ons bekend is.  
➢ Beschermt een pijnlijke plek (tijdens de verzorging). 
➢ Beweegt zich abnormaal voorzichtig bij het veranderen van houding. 
➢ Zucht of kreunt bij bewegen en heeft daarbij een pijnlijke gezichtsuitdrukking. 

12. Risico op 
Eenzaamheid 

➢ Voelt zich eenzaam. 
➢ Heeft het gevoel dat er onvoldoende mensen zijn om op  terug te vallen. 
➢ Voelt zich vaak in de steek gelaten. 

 



 

 

 


