Wonen, Welzijn en Zorg in ONS Nedap

Inleiding
Met ondersteuning van Waardigheid en Trots op Locatie is de bestaande missie en visie van
Westerholm vertaald in een visie op Wonen, Welzijn en Zorg. Geïnspireerd door de gedachtengoed
van Healthy Ageing en positieve gezondheid.
‘We zien de bewoner volledig en kijken daarbij naar de totale
mens. We zijn daarbij gericht op het bevorderen en behouden van
eigen regie en op het voorkomen en behandelen van klachten
(Healthy Ageing).’ Vanuit de nieuwe visie op Wonen, Welzijn en
Zorg kijken we naar de totale mens, vanuit een breed perspectief.
Om de bewoner goed te (leren) kennen gebruiken we het
bewonersverhaal en de zes dimensies van positieve gezondheid:
zingeving, kwaliteit van leven, welbevinden, meedoen, dagelijks
functioneren en lichaamsfuncties.
Deze visie is breed gedeeld binnen de organisatie en de bewonersraad is hierbij actief betrokken
geweest. Vervolgens is gekeken wat deze nieuwe visie op Wonen, Welzijn en Zorg betekent voor de
manier van werken in Westerholm en hoe we onze werkprocessen hier op aan kunnen laten sluiten.
Een belangrijk onderdeel hiervan is het ontwerpen van een nieuw kennismakingsformulier/evaluatieformulier waarbij ook een nieuwe invulling wordt gegeven aan de bestaande zorgplannen.
De zes dimensies van positieve gezondheid en het samenwerken in de driehoek (bewoner, netwerk
en professional) zijn hierin opgenomen.
In dit document wordt beschreven hoe deze visie op Wonen, Welzijn en Zorg zich vertaalt in de
bestaande werkprocessen in ONS Nedap van Westerholm.

Start wonen in Westerholm
Ieder mens is uniek. Daarom wonen mensen in Westerholm niet in een groep of op een afdeling,
maar in een eigen appartement op een etage. De meeste mensen willen graag in hun eigen
omgeving oud worden en kwalitatief goed wonen. Westerholm maakt dit mogelijk door het geven
van begeleiding en zorg in het eigen appartement. Kenmerkend voor Westerholm is dat bij een
toenemende zorgbehoefte bewoners niet meer hoeven te verhuizen.

Carenzorgt
In de visie op Wonen, Welzijn en Zorg staat beschreven dat de basis van ons handelen het gesprek is
in de driehoek van bewoner, netwerk en professional. We richten ons op de bewoner en zijn/haar
netwerk. Familieparticipatie is hierin een belangrijk thema. Bij een verhuizing naar Westerholm geeft
de woonzorgconsulent informatie aan de bewoner/eerste contactpersoon over de mogelijkheid om
gebruik te maken van Carenzorgt. Met Carenzorgt kan de bewoner/eerste contactpersoon het
zorgplan en de rapportage lezen, berichten achterlaten voor de zorgmedewerkers en de
familie/mantelzorger uitnodigen zodat ook zij het zorgdossier kunnen inzien als dit nodig is.
Een mogelijkheid is dat de bewoner/eerste contactpersoon vóór de verhuizing naar Westerholm een
account gaat aanmaken in Carenzorgt. Op deze manier kan alvast het bewonersverhaal worden
ingevuld. Zodra de bewoner in ONS Nedap is toegevoegd wordt het bewonersverhaal zichtbaar in het
dossier van de bewoner. Medewerkers kunnen op deze manier alvast kennis maken met de bewoner
en de EVVér kan deze informatie weer meenemen voor het kennismakingsgesprek.

Bewonersverhaal
Het bewonersverhaal geeft de mogelijkheid aan de bewoner om zijn of haar levensverhaal, wensen,
behoeften en voorkeuren vast te leggen en inzichtelijk te maken voor zorgmedewerkers en
betrokkenen via Carenzorgt. Dit kan via tekst, maar ook met behulp van foto's. Het bewonersverhaal
ondersteunt de medewerkers om de bewoner beter te leren kennen en te begrijpen. Op deze manier
kunnen de medewerkers beter aansluiten bij de wensen en de behoeften van de bewoner. Het
bewonersverhaal is eigendom van de bewoner en kan in principe niet worden ingevuld/aangepast
worden door medewerkers, tenzij de bewoner of eerste contactpersoon medewerkers hiervoor
toestemming geeft; zie onderstaande afbeelding.

Concept Kennismakings-/evaluatieformulier
Voordat de bewoner komt inhuizen vindt er een kennismaking plaats tussen de bewoner en de
EVVér. Dit gesprek vindt voor zover dit lukt bij de bewoner plaats in zijn of haar eigen omgeving.
Hierbij wordt het kennismakings-/evaluatieformulier meegenomen en deze wordt zover als mogelijk
ingevuld. Het formulier is ingedeeld in de 3 domeinen Wonen, Welzijn en Zorg en de zes dimensies
van positieve gezondheid. Zie bijlage 1 voor het kennismakings-/evaluatieformulier.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kwaliteit van leven (wonen)
Zingeving (wonen)
Meedoen (wonen)
Mentaal welbevinden (welzijn)
Dagelijks functioneren (welzijn)
Lichaamsfuncties (zorg)

Het kennismakingsformulier is uitgebreid, waardoor de verwachting is dat deze niet volledig
doorgenomen kan worden tijdens het kennismakingsgesprek. Bij de kennismaking blijft het
uitgangspunt dat de bewoner een warme ontvangst krijgt en zich welkom voelt. Het is van belang dat
in ieder geval de dimensie ‘Lichaamsfuncties’ inclusief de risicosignalering (Checklist Veilige Zorg) op
het moment van inhuizing is afgenomen. En dat de punten die belangrijk voor de bewoner zijn
kenbaar worden gemaakt.

Concept zorgleefplan
De EVVér stelt na de kennismaking met de bewoner een zorgleefplan op met behulp van de
verkregen informatie en wensen van de bewoner. Op het moment dat een bewoner in Westerholm
is komen wonen moet er een voorlopig zorgleefplan aanwezig zijn. Het zorgleefplan wordt opgesteld
aan de hand van 6 dimensies van Positieve Gezondheid, waarin de doelen beschreven staan die
aansluiten bij de wensen en behoeften van de bewoner. In het kennismaking/-evaluatieformulier
wordt namelijk aan het einde bij elke dimensie de onderstaande vraag gesteld:
Welk cijfer geeft u uw kwaliteit van leven op dit moment en bent u daar tevreden over?
-Indien nee; formuleer doel met bijhorende acties in het ZorgLeefplan.
-Indien ja; is er nog iets voor nodig om dit zo te behouden? Ja; Formuleer een doel met
bijhorende acties in het ZorgLeefplan.
In het ONS zet de EVVér vervolgens bij deze dimensie rechtsboven een vinkje aan bij ‘Aandachtspunt
voor zorgplan’:

Onder deze doelen in het zorgleefplan verschijnt straks een kopje met “Profiel”.

Wanneer een medewerker hierop klikt dan rolt er een venster uit waar je vervolgens de
achtergrondinformatie van het kennismakings-/evaluatieformulier te zien krijgt. Op deze manier
willen we het zorgleefplan overzichtelijk houden en toch volledig doordat je eenvoudig bij de
achtergrondinformatie kunt komen. Het uitgangspunt is dat onder elk domein (Wonen, Welzijn en
Zorg) tenminste één doel staat beschreven.

Actueel kennismaking/-evaluatieformulier
Binnen 6 weken nadat een bewoner in Westerholm is komen wonen wordt het kennismaking/evaluatieformulier verder aangevuld. Wanneer het formulier met de bewoner/eerste
contactpersoon is besproken dan zet de EVVér het formulier op de status ‘Actueel’.
Het eerste zorgleefplan wordt officieel ondertekend. Dit kan bijv. door middel van Carenzorgt. In de
periode die volgt kan voor ondertekening gebruik worden gemaakt van de optie ‘is besproken met
bewoner/vertegenwoordiger en is ondertekend’.

Actueel zorgleefplan
In het zorgleefplan staan de doelen beschreven die voortkomen vanuit de wens van de bewoner
en/of diens 1e contactpersoon. Dit betekent ook dat wanneer er geen sprake is van een wens,
begeleidings- en/of zorgvraag, hier geen doel voor aangemaakt hoeft te worden. Tenzij de
medewerker vanuit zijn of haar professie dit noodzakelijk acht. De EVVér is verantwoordelijk van het

vaststellen en bijwerken van het zorgleefplan. Wanneer het zorgleefplan is besproken zet de EVVér
het zorgleefplan op de status ‘Actueel’. Voor het opstellen van een doel binnen een zorgleefplan
geldt dat deze op een zo duidelijk mogelijke wijze beschreven dient te worden, vanuit de behoefte
van de bewoner. Hierbij een aantal voorbeeld doelen per domein met bijhorende acties.
Domein Wonen
Dimensie ‘Zingeving’
Doel: Mevrouw ervaart een plezierige daginvulling met activiteiten die haar interesse hebben.
Actie: Bij activiteiten op de televisie omtrent het koningshuis wordt dit voor mevrouw aangezet op
de huiskamer.
Dimensie ‘Meedoen’
Doel: Mevrouw is tevreden over het contact met haar drie kinderen.
Actie: Mevrouw wordt ondersteund bij het bellen met haar zoon die in het buitenland zit door het
intoetsen van het nummer en het aanzetten van de luidspreker.
Actie: De kinderen van mevrouw worden op de hoogte gehouden door de inzet van familienet. De
zoon plaats ook regelmatig foto’s van zijn leven in het buitenland en mevrouw wordt hierop
geattendeerd.
Domein Welzijn
Dimensie ‘Mentaal welbevinden’
Doel: Mevrouw zit goed in haar vel en maakt een ontspannen indruk.
Actie: actief vragen naar het welbevinden van mevrouw. Medewerkers spreken mevrouw aan met
Hannie.
Actie: EVVér voert gedurende de eerste drie maanden 1 keer in de vier weken een gesprekje met
mevrouw om te horen hoe het wonen in Westerholm mevrouw bevalt.
Domein Zorg
Dimensie ‘Lichaamsfuncties’
Doel: Mevrouw ervaart zo min mogelijk lichamelijke klachten en behoudt haar eigen regie m.b.t. de
persoonlijke verzorging.
Actie: Mevrouw doet de persoonlijke verzorging zelfstandig. Medewerkers ondersteunen mevrouw
met het indoen van de gehoorapparaten.
Doel: Mevrouw haar gewicht blijft boven de 50 kilo
Actie: Mevrouw krijgt bij de koffie een koekje of iets anders lekkers aangeboden. In de avond krijgt
mevrouw vanille-ijs met slagroom aangeboden.
Actie: Mevrouw haar ochtend- en avondmaaltijd worden voor haar klaargemaakt. Op advies van de
diëtiste krijgt mevrouw dubbel beleg op brood, aanvullend eiwitrijk eten zoals een bakje kwark en/of
een gekookt ei.
Actie: Als mevrouw in de ochtend langer in bed blijft krijgt mevrouw haar ontbijt op bed. Dit om
verminderde eetlust tijdens de warme maaltijd te voorkomen.
Actie: Mevrouw wordt iedere maandag gewogen, zonder kleding.

Wonen in Westerholm
Rapportage
In Westerholm vinden we het belangrijk dat een bewoner hier op een fijne en eigen manier kan
wonen en zich prettig voelt. Vanuit de visie van positieve gezondheid is kwaliteit van leven en welzijn
een van de belangrijkste pijlers. In de rapportage willen we dan ook vastleggen hoe het met een

bewoner gaat en hier wordt dagelijks op gerapporteerd. Hierbij kan gedacht worden aan de
stemming/gedrag van de bewoner, de manier waarop de bewoner een activiteit heeft beleefd, de
voortgang op de doelen in het zorgleefplan maar ook aandacht voor eten & drinken en bewegen zijn
belangrijk. Hierbij een aantal voorbeelden:
‘Mevrouw vertelde dat ze vanochtend heeft genoten van het douchen. Het kostte haar alleen wel veel
energie en daarom met haar afgesproken om het wandelen voor vandaag naar de middag te
verplaatsen.’
‘Meneer was vanmiddag op de huiskamer erg onrustig. Meneer had de drang om naar buiten te
gaan, liep veel heen en weer over de gang en was niet te motiveren om mee te doen aan de activiteit
in de huiskamer. Aan het einde van de middag werd meneer door zijn vrijwilliger opgehaald om
samen op de duofiets door Haren te fietsen. Meneer vertelde dat ze onderweg een flinke regenbui
hebben gehad, hier kon hij wel om lachen. In de avond was meneer weer rustiger en genoot van de
muziek op de huiskamer.’
Standaard afspraken m.b.t. de handelingen die in de zorg worden uitgevoerd hoeven niet te worden
gerapporteerd. De volgende rapportage is een voorbeeld van hoe het niet moet.
‘Vanochtend meneer geholpen met de ADL en kreeg zijn ontbijt. De medicijnen aangereikt en zijn was
opgeruimd’.
Er wordt gerapporteerd op doelen en acties vanuit het zorgleefplan of op een episode. Soms zal
hiervoor een rapportage opgesplitst moeten worden tussen de verschillende doelen in het
zorgleefplan. Rapportages kunnen als belangrijk gemarkeerd worden. Om een rapportage als
belangrijk te markeren klikken medewerkers op het sterretje dat zichtbaar is naast de rapportage.
Rapportages die als belangrijk gemarkeerd zijn, verschijnen op het Medisch overzicht van de
bewoner onder Dossier. Ook kan er in het rapportage-overzicht apart op deze rapportages gefilterd
worden via het filter ‘Alleen gemarkeerd’. Deze rapportages te herkennen aan een rood gemarkeerd
sterretje.
Incidenten
Het kan voorkomen dat een bewoner gevallen is, dat zich een
vervelende situatie heeft voorgedaan of een verandering in de
gezondheid van de bewoner. In dit soort situaties is het belangrijk
dat er gestructureerd wordt gerapporteerd en de acties worden
beschreven. Hiervoor wordt dan de SOEP-rapportage gebruikt.

Voorbeeld 1:
S= Tijdens de verzorging zie meneer dat hij misselijk was.
O= Meneer werd tijdens de verzorging wit in het gezicht en werd wat stil. Bij het overeind gaan zitten
draaide meneer met zijn ogen.
E= Controles gedaan. Bloeddruk en hartslag hoger dan normaal (zie metingen).
P= Ik heb de arts gebeld. De arts komt voor 10 uur bij meneer langs. Meneer in overleg in bed laten
liggen.
Voorbeeld 2:
S= Mevrouw geeft aan niet deel te willen nemen aan activiteiten vandaag. Mevrouw wil ook niet uit
bed komen.
O= Mevrouw trekt de dekens over haar gezicht en stuurt mij de kamer uit.
E= Uit de rapportages blijkt dat mevrouw deze week vaker niet naar activiteiten wil en in bed blijft
liggen.
P= Voor aankomend maandag heb ik mevrouw op de agenda gezet om te bespreken tijdens de
gedragsvisite.

Episodes
In ONS Nedap worden episodes aangemaakt voor afgebakende zorgvragen (korter dan 6 weken).
Wanneer de zorgvraag langer dan 6 weken aanwezig is wordt dit opgenomen in het zorgleefplan.
Voorbeelden van dit soort zorgvragen zijn wondzorg en tijdelijke inzet van maatregelen vanuit de
Wet Zorg en Dwang. De zorgmedewerkers vanaf niveau 3 en hoger kunnen een episode aanmaken,
bewerken en hierop rapporteren. Ook de behandelaar heeft de mogelijkheid om op deze episode te
rapporteren, waardoor een overzichtelijke evaluatie plaatsvindt.
De EVV is verantwoordelijk om de zorgvraag in het zorgleefplan te verwerken wanneer deze langer
dan 6 weken duurt.

MIC
Tijdens het wonen in Westerholm kan het voorkomen dat er bij een bewoner een incident, bijnaincident of een gevaarlijke situatie ontstaat. Door de medewerker die bij het incident betrokken was
dient er een MIC melding gedaan te worden. Een MIC melding wordt namelijk gedaan bij elke
gebeurtenis, al dan niet veroorzaakt door menselijk handelen of het nalaten daarvan, waarbij een
bewoner betrokken was die letsel heeft opgelopen of had kunnen oplopen. In het ONS is het MIC
formulier te vinden onder het tabblad ‘Profielvragenlijst’. Daarnaast rapporteert de medewerker het
incident ook in het ONS en brengt de EVVér op de hoogte. De EVV’ers verwerken de MIC-meldingen
van hun bewoners en zetten zo nodig acties uit. Het streven is om de MIC meldingen binnen 2 weken
te activeren en te behandelen. Wanneer er een situatie ontstaat met een bewoner waarbij de
médewerker lichamelijk of geestelijk letsel heeft opgelopen dan maakt de medewerker hier ook een
MIM melding van.

Wet zorg en dwang
Vanaf 1 januari 2020 is de wet ‘zorg en dwang’ in gegaan. Deze wet heeft ook consequenties voor de
zorgleefplannen. Vrijwillige zorg kan in het reguliere zorgplan worden vastgelegd. In het zorgplan
worden de volgende punten beschreven:
 Welk ernstig nadeel wordt met de gekozen maatregel voorkomen?
 Welke maatregel wordt er ingezet en wat is het doel van deze maatregel?
 Is er geen sprake van verzet bij het inzetten van de maatregel?
 De termijn van de ingezette maatregel.

Mocht er zich toch een situatie voordoen waarbij het noodzakelijk is om onvrijwillig zorg toe te
passen dan wordt dit vastgelegd in een speciale module voor onvrijwillige zorg in ONS Nedap.

Voorbereiding Halfjaarlijs Zorgleefplan overleg
Ter voorbereiding op het ZPO leest de EVVér de belangrijkste rapportages van het afgelopen jaar. Dit
kan door de rapportage te filteren op ‘gemarkeerde rapportages’. Daarbij wordt het huidige
kennismakings-evaluatieformulier met de zes dimensies van positieve gezondheid doorgenomen
zodat de EVVér weer goed voor ogen heeft wat de bewoner destijds heeft verteld.
De EVVér dupliceert (kopieert) het actuele kennismakings-evaluatieformulier in het ONS. Nieuwe
bevindingen en/of veranderingen worden in dit bestaande formulier verwerkt. Op deze manier blijft
de informatie vanuit het kennismakingsgesprek en/of het vorige ZPO bewaard. Ook wordt hierbij
opnieuw de verplichte risicosignalering ingevuld (dimensie ‘lichaamsfuncties’). Vanuit dit formulier
kan er vervolgens na het ZPO weer (nieuwe) doelen worden aangevinkt in het zorgleefplan.

Halfjaarlijks Zorgleefplan overleg
Tijdens het ZPO worden de doelen in het zorgleefplan geëvalueerd. Daarnaast is er aandacht voor
Advance Care Planning. Het bewonersverhaal wordt besproken en waar nodig wordt aan de eerste
contactpersoon gevraagd om d.m.v. Carenzorgt het bewonersverhaal aan te passen. Na het ZPO
geeft de EVVér onderaan het kennismakings-evaluatieformulier antwoord op de laatste twee vragen
vanuit het gesprek met de bewoner en/of eerste contactpersoon.

Tot slot wordt er een nieuw zorgleefplan gemaakt vanuit het ingevulde kennismakingsevaluatieformulier. Het vorige zorgleefplan en het kennismakings-evaluatieformulier worden in het
ONS gearchiveerd.

Bijlage 1. Vragenlijst kennismaking-/evaluatiegesprek
-

3 domeinen: Wonen, welzijn en zorg
6 dimensies positieve gezondheid:
1. Kwaliteit van leven (wonen)
2. Zingeving (wonen)
3. Meedoen (wonen)
4. Mentaal welbevinden (welzijn)
5. Dagelijks functioneren (welzijn)
6. Lichaamsfuncties (zorg)

Er is voor gekozen om de dimensie ‘Kwaliteit van leven’ en ‘Zingeving’ samen te voegen onder het
domein Wonen. In de vragenlijst wordt de risicosignalering meegenomen, zodat er met 1 formulier
gewerkt wordt.

Wonen
1. Kwaliteit van leven en Zingeving
-

-

Hoe vindt u het om naar Westerholm te verhuizen? / Hoe bevalt het wonen in Westerholm?
Ervaart u Westerholm als een veilige, prettige woonomgeving?
*Alleen van toepassing bij het evaluatiegesprek
Hoe zou u uw karakter omschrijven?
*Bent u bijvoorbeeld van nature een optimist of een pessimist, ondernemend of juist niet,
graag onder de mensen of liever alleen, enz.
Wat doet u graag gedurende een dag? Waar kunt u bijvoorbeeld van genieten?
Heeft u op dit moment ook bepaalde wensen die u graag zou willen vervullen?
Heeft u een bepaalde levensovertuiging waar we rekening mee kunnen houden? Heeft u
hulp nodig om hier invulling aan te geven?
Heeft u behoefte aan gesprekken met onze geestelijk verzorger?
Welk cijfer geeft u uw kwaliteit van leven op dit moment en bent u daar tevreden over?
Indien nee; formuleer doel met bijhorende acties in het Leefplan.
Indien ja; is er nog iets voor nodig om dit zo te behouden? Ja; Formuleer een doel met
bijhorende acties in het Leefplan.

2. Meedoen
-

Hoe ziet uw sociale netwerk er uit? (Vrienden, familie etc.)
Aan welke activiteiten zou u graag mee willen doen die binnen Westerholm plaatsvinden?
Gaat u graag naar activiteiten die in het dorp plaatsvinden en/of zou u dit graag willen?
Familie: Wat voor activiteiten zou u willen (blijven) doen met uw …?
Familie: Wat zou u voor uw … kunnen blijven betekenen?

-

Welk cijfer geeft u uw sociale leven nu en bent u daar tevreden over?
Indien nee; formuleer doel met bijhorende acties in het Leefplan.
Indien ja; is er nog iets voor nodig om dit zo te behouden? Ja; Formuleer doel met bijhorende
acties in het Leefplan.

Welzijn
3. Mentaal welbevinden
-

Zit u op dit moment lekker in uw vel, hoe is bijvoorbeeld uw stemming?
*Bijv. somber, opgewekt, gestrest, onzeker, vol energie, gelukkig, hoopvol enz.
Bent u wel eens vergeetachtig? Zo ja, hoe is dat voor u?
Hoe wilt u graag aangesproken worden?
Hoe is uw gehoor, gebruikt u hier hulpmiddelen voor? Zo ja, hoe is dat voor u?
Hoe is uw zicht, gebruikt u hier hulpmiddelen voor? Zo ja, hoe is dat voor u?
Welk cijfer geeft u uw welzijn en bent u daar tevreden over?
Indien nee; formuleer doel met bijhorende acties in het Leefplan.
Indien ja; is er nog iets voor nodig om dit zo te behouden? Ja; Formuleer doel met bijhorende
acties in het Leefplan.

4. Dagelijks functioneren
-

Heeft u bepaalde gewoontes waarbij het belangrijk is dat wij hiervan op de hoogte zijn? (Bijv.
eerst ontbijten, dan douchen? / warme melk voor het slapen gaan?)
Heeft u voorkeuren voor eten en drinken? Wat vindt u lekker?
Heeft u allergieën?
Vindt u het prettig om in een gezelschap te eten?
Wat vindt u belangrijk t.a.v. uw uiterlijk?
Wat is nog meer belangrijk om van u te weten als het gaat om uw dagelijks leven?
Wat voor cijfer geeft u uw dagelijks leven en bent u daar tevreden over?
Indien nee; formuleer doel met bijhorende acties in het Leefplan.
Indien ja; is er nog iets voor nodig om dit zo te behouden? Ja; Formuleer doel met bijhorende
acties in het Leefplan.

Zorg
5. Lichaamsfuncties
-

-

Hoe ervaart u over het algemeen uw gezondheid?
Heeft u pijnklachten?
Hoe ziet uw slaappatroon er uit?
Kunt u zich goed verplaatsen/bewegen en maakt u gebruik van hulpmiddelen (stok, rollator,
rolstoel etc.)
In hoeverre heeft u hulp nodig bij de persoonlijke verzorging? Wat kunt u bijvoorbeeld zelf
nog en waar heeft u hulp bij nodig?
Wat voor cijfer geeft u uw gezondheid en bent u daar tevreden over?
Indien nee; formuleer doel met bijhorende acties in het Leefplan.
Indien ja; is er nog iets voor nodig om dit zo te behouden? Ja; Formuleer doel met bijhorende
acties in het Leefplan.

Risico ondervoeding:
-

Hoe is uw eetlust en drinkt u voldoende?
Heeft u hulp nodig bij het eten en drinken of het klaarmaken hiervan?
Heeft u slikproblemen?
Bent u het laatste halfjaar meer dan 6 kg afgevallen?
Bent u afgelopen maand meer dan 3 kg afgevallen?
Gewicht van de bewoner:
Lengte van de bewoner:
BMI van de bewoner:

Risico medicatiefouten (BEM):
- Is het voor u duidelijk welke medicatie u dagelijks nodig heeft?
- Is er hulp nodig vanuit de verzorging m.b.t. medicatie?
- Hoe neemt u uw medicatie in en heeft u wel eens moeite meer doorslikken?
Risico huidletsel:

- Observatie: is de bewoner volledig immobiel?
- Observatie: heeft de bewoner huidplooien?
- Heeft u huidproblemen?
- Heeft u bestaande wondjes?
Risico incontinentie:
- Bent u bang om urine/ontlasting te verliezen wanneer u de deur uit gaat?
- Bereikt u de wc niet meer op tijd?
- Heeft u het afgelopen jaar 2 keer of meer een blaasontsteking gehad?
- Moet u overdag meer dan 10 keer naar het toilet om kleine beetjes te plassen?
Risico vallen:
-

Bent u de laatste tijd gevallen of struikelt u regelmatig?
Bent u bang om te vallen?
Heeft u meer moeite met opstaan uit uw stoel of bed en
met lopen?
Heeft u moeite met het bewaren van uw evenwicht?
Observatie: Liggen er losse kleedjes of snoeren in de kamer van de bewoner?
Observatie: Is er sprake van slecht schoeisel?

Risico mondproblemen:
- Is uw bezoek aan een tandarts langer dan 1,5 jaar geleden?
- Heeft u problemen met het verzorgen van uw gebit?
- Heeft u een (zeer) droge mond en lippen?
- Heeft u vaak pijn aan uw mond (bij eten/mondverzorging) en/of een slecht passende
gebitsprothese?
- Heeft u moeite met slikken?
- Observatie : Heeft de bewoner een slechte adem?

Tot Slot
Tijdens evaluatiegesprek/ZPO:
- Hoe tevreden bent u over uw leven in Westerholm (Wonen, Welzijn en Zorg)?
- Welk cijfer geeft u uw leven in Westerholm?

