
29-12-2015 

w 

� 

Reden voor de verandering
Arts overleg 

Aanpassingen 
spreekuur/ afspraken huisarts 
,1 Arts 

Zie spreekuur. 

1 spreekuur/ afspraken huisarts 1 

Lable Care 

25 :?Oî'.5 

E.R  

1247 

E.R 

Mevr haar inco was licht verzadigd en heeft nog een beetje op de postael geplast. 2 3 03 

- E.E 

Mw heeft van af vanmiddag niet geurineerd avond dienst houd dit in gaten. Ingevuld 16 07 door deborah 

Context van het gesprek 
25-06-2015 mw, is besproken bij de h.a.

Reden voor de verandering 
Doktersspreekuur 

Aanpassingen 
spreekuur/ afspraken huisarts 
✓ Arts

Vochtlijst 1.150 ml ingenomen 
vochtlijst 

Mw heeft een vocht beperking van 1500 cc. Mw heeft hierdoor op haar kamer een 
vochtlijst liggen. Op deze lijst moet ieder 24 uur opgeschreven worden wal mw krijgt 
aangeboden en wat mw drinkt. Ook bij blijven bij drinken. Mw drinkt niet als liet alleen 
wordt neergezet. Elke dag rapporteren l1oeveel inname mw !1eeft gehad. Mw 
wekelijks wegen. 

Opmerkelijk 1 

Dochter gebeld ivm vergoeding van de tillift, deze is maar voor 26 weken daarna 
moet het via de gemeente worden aangevraagd, dochter gaat deze bij wmo 
(gemeente) aanvragen. 

�e j �e_klachten 1

1r1aandan ?2 Jtmi 20 16 

Vandaag mv haar zorgverzekering gebeld ivm kosten tillift, is het tot 26weken dat mv 
deze nodig heeft dan contact opnemen met hulpmiddelen centrum 0900-4602460. Is 
het langer dan 26 weken dan moet er een aanvraag worden bij wmo gemeente den 
haag en vervalt de vergoeding via zorgverzekeraar. 

Y.D.

1500 

A.A. 

1418 

E.R. 

1339

O.G. 

130a 

W.K. 

1426 

W.K. 
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29-12-2015 

1 Paramedisch 1 

Vochtbelans 0 ml ingenomen 
16-6 heeft mw 775mml ingenomen
17 heb ik geen formulier van 
18-6 heeft 975ml
19 mis ik ook formulier van
20- 925 ml 
Graag wel goed invullen

Lable Care 

Lfll ·'I da!J 7.( 1 JUi ,i ;o 1 'ï 

Context van het gesprek 
Bijvoegsel 

Reden voor de verandering
Bijvoegsel 

Aanpassingen 

Bij pijn op de borst 
✓ Beslissingsbevoegde: cliënt of vertegenwoo1·diger

Context van het gesprek 

Reden voor de verandering 

Aanpassingen 

spreekuu1"i afspraken huisarts 
✓ Arts

Mw heeft bij collega aangegeven niet lekker en moe te zijn rond 11. 00 
wilde graag weer naar bed. Collega heeft mw gel1olpen 
collega heeft dit aan dochter doorgegeven. 
Mw kreeg eten en drinken op bed. Sliep veeL 

1 Fysieke klachten I Opmerkelijk j 

mw heeft bed tafeltje gekregen. 

1 Familie 1 

dom mrhg 'l[J Jtllll 2U1 r, 

Mw heeft vanavond 2 capsules gehad van Fytomenadion drank (vit. KJ 
Mw wilde vanavond niet eten uiteindelijk alleen een toetje op. 

Opmerkelijk j 

Mevr. heeft geen pijnklachten in buik en oogwit ziet niet gelig, dit ter info wat betreft de 
lichtgekleurde ontlasting. 

Opmerkelijk 1 [ Fysieke klachten ) 
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1451 
D.M.  

E.R.  

1437

E.R.

1324 
A.M.  

O.G. 

2225 
S.S.  

1734

S.B.  
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29-12-2015 Lable Care 

t=I Tijdens po stoel begeleiding had mw hele lichte kleur bruine ontlasting graag in gaten 
� houden. 

1 Opmerkelijk j Niet pluis ] 
Cl> 

Context van het gesprek 
Spreekuur 

Reden voor de verandering 
Spreekuur 

Aanpassingen 

spreekuur/ afspraken huisarts 
✓ Arts

Trombosedienst belde inr was niet goed, vanavond moet ze vitamine k dr. hebben en 
mag geen bloedverdunners hebben. 

j medicijnen 1 

dochter gebeld ivm geen ketting om te hebben dochter heeft deze thuis en ook gelijk 
gevraagd of mw een bed tafeltje kan regelen dit gaat zij doen. en heb ook met 
dochter gesproken dat ik stoel uit kamer haal om tillift binnen te zetten. want deze 
stond op andere kamer .van bewoner terwijl er al een stond en er zit bij mw namelijk. 
een koffer label aan dal dit eigen dom van mw is. dus niet zomaar dingen van een 
ander pakken . dochter is ook op hoogte dat tillift binnen staat vind dit goed . 

Niet pluis 11 Opmerkelijk j [ Familie ] 

woensdag 17 1rni '20 ! f; 

mw is met tillift geholpen mw had ook erg dikke voeten mw naar dagzorg gebracht . 

[ Fysieke klachten 1 

dln ll lq Hi1u111 :?01!> 

Vanmorgen is de tillift bezorgd. Vanmorgen werd mevr. vlak nadat ze in de rolstoel 
zat even erg duizelig. De ontlasting van mevr. was licht van kleur,gelig/licht bruin. 
A.u.b. in de galen houden. De afspraak voor de l1artfalenpoli voor vanmiddag heeft
de dochter in overleg met de arts afgelopen weekend in het ziekenl1uis afgezegd. 
Hart en bloed zijn weekend nagekeken nl.. Mevr. moet vlgd. maand weer naar de 
cardioloog. Aangezien mevr. s'morgens erg laat aankomt bij het hof v Miller, ontbijt 
voordat mevr. naar beneden gaat aanbieden, dus ontbijt op bed aanbieden a.u.b. Er
wordt gekeken of er nog een nachtkastje met uitschuifblad beschikbaar is. 

Opmerkelijk j I Fysieke klachten 1 

Context van het gesprek 
15-06-2015 mw. is besproken bij h.a.

Reden voor de verandering 

Doktersspreekuur

Aanpassingen

spreekuur/ afspraken huisarts
✓ Arts

maundag 'I h JUlli 2015 

https://flo.lable.orgt#rapportage/rapportage/client/Client_0_e9bfa1c7421a488c9dfc0dcbf20ecc43 

1613 

D.M.  

1547

E.R.

1545

E.R. 

1 Q42 
D.M. 

1320 
D.M.  

1340 
J.H. 

1630 

A.A. 
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29-12-2015 Lable Care 

mevrouw is bloed geprikt. 

Opmerkelijk 

Fysio Quirijn van forreledaal is langs geweest om te kijken hoe mw het beste te 
mobiliseren is 
want nu loopt mw totaal niet en .wordt met alles met transfers met tillift geholpen .zijn 
advies was dat wij mw gewoon met tillift helpen en hij komt iedere week bij mw om 
mw te mobiliseren hij neemt ook contact op met dochter om over rneerdern 
behandelingen te kunnen krijgen Ergo is geweest gevraagd om advies van welke tillift 
te gebruiken ergo heeft er een bij Medipoint besteld een sara 3000 deze wordt 
morgen op naam van mw geleverd 

1 Fysieke klachten 1 

mw is niet makkelijk te helpen op bed mw helpt niet goed mee.benen zijn ook erg 
zwaar om deze op te tillen 

Opmerkelijk 1 

'i3 2.0î5 

Vanochtend een telefoontje gekregen van het ziekenhuis, dat mw terug naar huis 
komt, ziekenhuis heeft bevestigd dat de zorg en medicatie hetzelfde blijft en dat er 
niets veranderd. 

Tijdens het het koffie/thee ronde van 14.00 uur kwam een collega en ik erachter dat 
mevrnuw al thuis was. dochter gebeld om te vragen of mw een POINT verslag mee 
heeft gekregen van uit het ziekenhuis, volgens docl1ter heeft zij geen POINT verslag 
gekregen omdat de zorg en medicatie liet zelfde blijft als voor heen. wel is er een 
trombosekaart meegekomen die is te vinden in het medicijn map. Nog steeds 
vochtbalans bij houden en voldoende drinken aan bieden. volgens dochter is 
mevrouw haar nierfunctie iets verbeterd om mevrouw voldoende dronk in het 
ziekenhuis, dochter wilt graag dat mevrouw voldoende drinkt. 

Er is voor de rest niet aan het l1art gevonden. volgens ziekenhuis is alles goed met 
mevrouw haar hart. 

Opmerkelijk 

Sibel heeft mij vanmiddag gevraagd aanwezig te zijn bij het gesprek met dochter van 
mw en schoonzoon. 
Zij maken zich zorgen omdat mw lichamelijk en geestelijk (qua plannen/organiseren 
en dingen kunnen overzien) achteruit gaat. Mw zou 5 jaar geleden als eens door een 
geriater gezien zijn die dementie heeft genoemd. Niet duidelijk wat voor soort 
dementie. 
Zij vragen zich af of wij de zorg voor mw nog kunnen waarborgen. 
Wij l1ebben aangegeven dat wij dat dit qua zorg wel kunnen, alleen het toezicht op 
mw is op team 8 minder. 
Het plan is nu eerst om met de huisarts te gaan praten voor een verwijzing voor de 
geriater 
Hierna kijken wij verder. Mogelijk is mw een goede kandidaat voor het AW omdat 
daar meer toezicht is in de huiskamer en zij zich toch terug kan trekken op haar 
eigen kamer wanneer zei dit wil. 
Sibel wordt even het vaste aanspreekpunt voor dochter en schoonzoon 
Dochter ging na dit gesprek naar het ziekenhuis 

Opmerkelijk I Familie j 

collega belde om 11.30 
mw gaf pijn aan van klachten op de borst 
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S.B. 

1524 

D.M.

1214 
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1545
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29-12-2015 LableCare 

co gedaan zie metingen 
hierna huisarts gebeld, deze heeft op basis van klachten direct een ambulance 
gebeld 
Ambulance hebben mw meegenomen. 
Dochter ingelicht. Deze kon niet direct naar het ziekenhuis omdat zij om 14.00 een 
afspraak met Sibel had. 
Mw is naar het leyenburg ziekenhuis 
haar l1alsalarm ligt op de kamer 
Collega (deborah) heeft een werkende tillift gevonden die mw kan gebruiken 
Wanneer mw terug is uit het ziekenhuis (maandag) fysio bellen of we deze voor mw 
kunnen/mogen gebruiken 

Opmerkelijk 11 Fysieke klachte� j Familie 1 

mw had tijdens zorg ook dikke enkels en dikke voeten mischien komt dit door 
warmte graag in gaten houden. 

[ Fysieke klachten 1 

mw is vanmorgen naar dagverzorging geweest daarna werd mw naar boven 
gebracht met buikpijn, toen ik bij mw op kamer kwam zat mw zat in mekaar gedoken 
naar voren en mw had hand op borst mw gaf aan pijn op. borst te hebben en 
uitstraling naar linker arm te hebben gediplomeerde erbij geroepen ,deze heeft 
controle gedaan 

Niet pluis I j Familie 1 1 Medische voorgeschiedenis 1 

Mw om 11.00 naar haar kamer gebracht , Mw gaf aan pijn in haar buik te hebben 
Collega's ingelicht , 

� 

Mw is besproken biJ huisarts 

[ spreekuur/ afspraken huisarts j 

Context van het gesprek 
Dokterskamer 

Reden voor da verandering 

Bespreken 

Aanpassingen 

spreekuur/ afspraken huisarts 
✓ Beslissingsbevoegde: cliënt of vertegenwoordiger
✓ Arts

De adl ging erg moeizaam. 

[ Fysieke klachten j 

Er is vanmorgen 2x bloedafgenomen. 1x voor huisarts zie lablecare gisteren. En 1x 
voor ziekenhuis ivm t1artfalenpoli bezoek volgende week 

[ spreekuur/ afspraken huisarts 
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A.M. 

1233 
D.M.

122a 
D.M.  

1154 

C.B. 

1544

Y.D.  

1535

Y.D. 

1429 
S.S. 

1326

Y.D. 
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29-12-2015 Lable Care 

Or Daterna belde dat de nierfunctie van rnevr niet goed is en achterurt gaat. Ze heeft 
het lab gefaxt dat er morgen bloed geprikt wordt hierop, Ook moet rnevr naar het 
spreekuur. dr v Velzen weet ervan, 
(Indien het lab nog extra gegevens nodig heeft kan de praktijk gebeld worden) 
Mevr vanavond met 2 personen geholpen en de sta op liftrnevr vond het leuk dat ze 
nu zo snel in bed lag, en dat ze er niks voor hoefde te doen. 

1 Artsenvisite J 
/t(.

Vegro gebeld voor een anderen tillift, deze hebben ze niet alleen dit model die niet 
geschikt is voor mw. 
Morgen wordt de lift opgehaald door de vegro. 
Mw haar zorgverzekeraar gebeld en daar kan mw maar voor 26 weken een tillift 
lenen, Nu besloten om de tillift te gebruiken van Team A lst1a is op de iloogte en 
geeft dit door aan team A 

9 2(lî 

Vanavond in overleg met de dochter mw in l1aar stoel laten eten en dan het kleine 
tafeltje ervoor_ 
Zo hoeft mw niet verplaatst te worden en kan ze ook nog tv kijken, Mw vond het erg 
goed gaan zo met eten, 

1 Familie j 

Dochter was boos dat mw gisterenavond niet aan tafel zat voor warme maaltijd. AUB 
aandacht dat mw met maaltijd aan tafel wordt gezet. (Avond of D-dienst collega). In 
agenda zat bij morgen formulier over vervolgafspraak bij hartfalen polL Ik heb ZKH 
gebeld. Ten 1e klopte datum niet. Stond afspraak op 17 juni maar bleek 16 juni te zijn. 
Ziekenhuis regelt dat mw een dezer dagen aan huis geprikt wordt Dochter is hiervan 
op de hoogte, 
Aandacht voor vochtbalans. 
Tillift is bezorgt door vegro. Deze is niet goed en mag nog niet gebruikt worden. 
Morgen wordt er gebeld om om te ruilen 

1 Artsenvisite J I Familie j 

Vochtbalans O ml ingenomen 
Week 4-6-2015 vochtinname 
4-6-2015. 1500ml
5-6-2015. 1500 ml
6-6-2015. 1500 ml. Geen urineproductie snachts
7-6-20151500 ml

fllck llrit!O 8 jUl!i ?01'-

Mw, werd voor het avond eten naar de eettafel begeleid, dit is erg zwaar voor mw, 
Mw. loopt erg moeilijk, dus de transfer in de rolstoel gedaan om mw, zo aan de tafel 
te laten eten ,Mw. is gauw benauwd na inspanning, het is misschien beter om mw, 
s'middags in een rolstoel te laten zitten zodat mw. dan smakelijker naar de eettafel 
gezet kan worden om te eten.Mw, kreeg verder haar avond zorg. 

Opmerkelijk 1 

Ga vin l1ad vandaag geen tijd meer, noortje komt morgen om î 4, î 5 bij mw 
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2225 

M.S. 

F.L. 

2233 

S.S.  
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Y.D. 

1122 
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29-12-2015 Lable Care 

Gavin was aanwezig, gevraagd of hij bij mw langs kon gaan. 
Hij wist van niets. Hij zou kijken of hij vandaag tijd heeft. 
Bij de goudenregenhof een machtiging voor mw aangevraagd, 
deze zou gefaxt worden. 
Gavin kijkt of mw met de tillift geholpen kan worden 

Mw vanmorgen geholpen met de tillift, dit gaat prima, vandaag een lift besteld bij de 
vegro, wordt morgen geleverd. 

Bij controles was mevr. geheel droog 

Opmerkelijk j 
. �j 

Bij de controles was mevr. geheel droog. 

Opmerkelijk j _ 

Mw voortaan onderkantje op bed wassen hier kan je namelijk staand niet bij en mw 
had namelijk allemaal aangekoekte ontlasting van andere zitten graag atentie hierop 

Dochter belde dat voor mw het beste is om te gaan revalideren. Omdat mw vlgs 
dochter niet met 1 keer per week fysio er komt. Mw heeft meerdere keren per week 
fysio nodig aldus dochter. dochter gaat dinsdag de zoco bellen. 

Opmerkelijk ) 
,t..

Dochter gebeld over hoe het nu zit met fysiotherapie. Mw had hier verleden week 
maandag mee moeten starten. Fysio die mw in ziekenhuis gaat hier niet behandelen. 
Dochter heeft toen mail naar Forrellendaal praktijk gestuurd of mw door hun 
behandeld kan gaan worden( geriatrische fysio) maar tot op dag van vandaag geen 
antwoord gehad (ook op andere vragen die zij per mail had gestuurd) Nu heb ik 
vanmiddag Forrellendaal gebeld maar mw kon door onduidelijke agendaplanning niet 
met spoed ingedeeld worden. Of we maandagochtend om 8.00 kunnen bellen en 
vragen naar Gavin. HiJ moet maandag toch in Loosduinse Hof zijn en kans is groot 
dat hij dan wel langs mw zal gaan. Lukt dit allemaal niet direct andere praktijk 
inschakelen. Er wordt briefje voor Jeroen achtergelaten om te antwoorden op mail 
naar dochter 

Opmerkelijk 1 [ Fysieke klachten j 

MW kreeg adl op bed.MW loop erg moeizaam. 

( Fysieke klachten ) 
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1419 

E.R. 

1211 

F.L. 

O40a 

L.B.  

0432 
L.B. 
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29-12-2015 Lable Care 

Er wordt op de vocl1tbalans geschreven wat er neergezet wordt bij mw maar niet wat 
ze heeft opgedronken. Attentie hiervoor. Mw werd vanavond met 2 personen naar 
bed geholpen. Mag mw met de tillift geholpen worden? 

Opmerkelijk ] 
"1 c..

1000.ml/ 1500ml 1.200 ml ingenomen 
Mw heeft volgens vocht lijsten 1-6 2015 i200mll gedronken 
2-6. 2015. 1200 mll gedronken
3-6 2015. 1200 mll gedronken
Maar mw moet wel erg aangespoort wor·den tot drinken mw pakt het zelf niet
iedereen graag er bij blijven en goed lijst in vullen 

Mw was vanmorgen erg aan het zweten maar verwarming stond helemaal open . 

Opmerkelijk 

Mw is na de val met moeite naar bed gelopen. Lopen gaal moeizaam. Familie gebeld 
om hun op de hoogte te stellen. Familie zei binnenkort een afspraak Ie liebben met 
zoco wat betreft de zorg voor mw. Mw na de val nog 2 x gecontroleerd sliep bij beide 
controle's. 

Opmerkelijk j l Familie j 
pt..

Valîncident 2 jun. 2015, 21 :00 
Andere of irrelevante plaats, LHF Team B (8422) 
Ik liep naar medebewoner en hoorde mw roepen, mw was volgens eigen zeggen 
door haar benen gezakt. Toen zij van stoel naar bed ging lopen alleen. Mw had pijn in 
haar knieen ( dit ilad mw ook al voor de val). Mw was vooral erg geschrokken. 
Controlë's bij mw gedaa11 ivm bloedverdunners. Hier zijn geen bijzonderheden bij 
waargenomen. Familie gebeld om hun op de hoogte te stellen van het gebeuren. 

Oorzaken Gezondheid 

Gevolgen Pijn 

2147 
M.H-N. 

1145 

D.M. 

1 Q55 

D.M. 

2215 

M.H.-N. 

M.H.-N. 

l-a11iîltr. gf;h.::IJ ,;m gf'1Jeu1e11 Jrnup, r t1;erd 11 Pbt:'k:;,ire F11 ov,..r9l�J1. q�n ,in 11ad1t::l:tlfl'I. 

1 ,wtst IJ(J9•"WA1'/'I ,.10,,r wf;:,;gamt I !Artevc1/fl Vil/1 de Nes O/> (,?-06-1 b '.?· f h 

De adl werd vanmorgen overgenomen. 
Mw werd door 2 verzorgende geholpen 
De transfer ging in de ochtend goed 
!n de middag was dit een stuk moeizamer

n,�1andag 1 juni 20 1 G 

Er is voor mevr Divisun 800IE binnengekomen, Dit graag om 8 uur geven 1x daags 1 
tablet 

j medicijnen 1 

dietist voeding qua zout en vochtinnarne gecheckt op de dagopvang (gaat goed), 
diner is al zoutarm, en voeding op haar kamer is ook in orde. Mev r neemt ong.1 liter 
drinkvocht/dag (mag mal<. 1500 ml/dag) maar advies is wel om huidige gebruik te 
verhogen n aar zeker 1250 ml. Evaluatie: 6 juli. Miriam Endhoven 

1510

A.M.  

2140 
M.S.-G.  

1557 
M. E.  
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29-12-2015 

Context van het gesprek
Zusters post 

Reden voor de verandering 

Doktersspreek uur 

Aanpassingen 

spreekuur/ afspraken huisarts 

Lable Care 

✓ Beslissingsbevoegde: cliënt of vertegenwoordiger

Dietiste gesproken. Zij vraagt na bij de receptie of mw al natrium arrn avondeten 
kriJgt. 
Ook kijkt zij bij mw op de kamer (in de koelkastj en bij het hof van miller of mw 
natrium arme producten krijgt. 
Mw heeft een totaal vocht van 1500 ml 
hier moet zij minimaal ·1250 van binnen krijgen. 

Vochtbalans 1.080 ml ingenomen 

Mw. op bed gewassen. Eerst ging het staan wel met 1 verzorgende, later mw. met 2 
verzorgende geholpen Erna Rust 

mw haar gebeld om te vragen wanneer mw geprikt moet worden. dochter gaf in de 
week van 1 O juni. ik heb een afspraak gemaakt 8 juni. mevrouw heeft op 17 juni een 
afspraak bij de hartfalen poli. daarom moet mevrouw geprikt worden. dochter vroeg 
of wij op konden letten dat mw haar drinken op drink als wij iets in schenken. dochter 
gaf aan als wij drinken inschenken erbij blijven staat en zeggen dat mw het moet 
opdrinken. anders doet ze dit niet. 

Opmerkelijk j 

Mw is gestart met de vochtbalans 

Opmerkelijk 1 

zondao 3 1 mei 20 ! C; 

Vanmiddag met mw. op de po-stoel zetten zette mw. geen stap opzij was erg zwaar 
om mw. naar de stoel terug te zetten. 

1 Fysieke klachten 1 

Mw heeft vanmorgen gelopen .Van de po naar de stoel 

Opmerkelijk 1 

Medicijn(en) 30 mei 2015, 12:00 
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29-12-2015 Lable Care 
Andere of irrelevante plaats, LHF Team B (8422) 
Geen gevolgen 
Medicijnen zijn gisteren middag en avond niet gegeven. Amidoran 

Wat ging er mis? Medicijn niet gegeven 

Oorzaken Vergissing medewerker 

1 let i., � -:t1 ·llchjk gei :ii'P :,, 'Pe 1 

O.G. 

U:11-1(!-t l)IJgnwerf<I dflw Ociilin C:,ori ilse I üCtJl\J:.j.-11 o/J 30-0 ,� -; 1 '>:21 

Mw heeft gister· midddag en avond geen amiodoran gekregen. Ook apotheek nog 
gebeld ivm het afbouwschema. Op sms staat t/rn 31-05. Op doosje staat tot 31/5. 
Ook op ontslag recept staat tot 31/5 maar de nieuwe dosering start op i/6. Apotheek 
zei dat het toch t/m 31-5 3 keer daags is. En vanaf 1-6 2 keer daags. Schema staat 
op sms apotl1eek zit bij tt lijst. Mw heeft een grote med verandering gehad. waardoor 
de vitamines besproken moeten worden met de arts. Ook vanuit apotheek kwam de 
vraag of arts de vit d wil veranderen naar 800 ie. dit wordt n,aandag op het spreekuur 
gevraagd. 

Opmerkelijk 

Mw kreeg adl hulp op po-stoel. Is hierna naar stoel bij raam gelopen. 
Yvonne Wauda 

vn1rlag 90 1 nei ' () 1' 

Medicatie en baxterrol is binnen. Mw is vanavond zelf naar bed gelopen, was blij om 
weer thuis te zijn. 

L OpmerkeB I medicijnen j /(. 

Mw. is weer thuis. Mw werd in het ziekenhuis ontwaterd, mw. was teveel ontwaterd 
en kreeg daardoor slechte nierfunctie. Furosemide en spironolacton was afgelopen 
woensdag gestopt. Vanmorgen was nierfunctie verbeterd en is furosemide en 
spironolacton weer gestart. Mw. heeft amiodaron erbij gekregen is mw. aan het 
afbouwen. Mw. kreeg fysio in het ziekenhuis. Dochter krijgt adres van een fysio van 
het ziekenhuis als deze niet aan huis komt geeft dochter door dat wij fysio hier 
moeten regelen. Mw. wordt geholpen met de AOLzorg en transfers maken, dit 
gebeurt onder begeleiding. Mw. loop1 nog weh,ig. geoefend met fysiotherapie. Mw. 
heeft veel moeite met staan en uitstrekken. Advies sperkracht trainen, mobiliseren 
oefenen. Mw. heeft in ziekenhuis catheter gehad, deze is verwijderd. Mw. heeft 
natriumam1 dieet en vochtbeperking van 1500 ml. Over 2 weken moet mw. tewg 
komen. 

[ Fysieke klachten 

<londerrlag 2ft mc�1 10 15

Clientondersteuning belde dat mw. morgen thuis komt 

Opmerkelijk 1 

r'o 1da� 24 111\;I 20"1 

Dochter gebeld hoe het met mw. gaat Mw. is aan het infuus en wordt ontwaterd. 
benen zijn minder dik. Mw. krijgt daar ook fysiotherapie orn te mobiliseren. 

1212 

O.G.  

11 57

Y.D.  

221a 

M.H.  

1615 

E.R. 

1419 

E.R.  

1329 

E.R. 

https ://fl o.l able.orgl#rapportage/rapportage/cl i ent/Cl i ent_ 0 _ e9bfa1c7421 a488c9dfc0dcbf20ecc43 46/93 
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Mw. is opgenomen in Haga ziekenhuis. Mw. heeft baxter, vitamines en andere 
medicijnen mee. 

j Fysieke klachten 1 

/. i lilt'! 20 ! 

dochtel' is vanavond nog geweest om spullen voor mw in te pakken voor morgen. 

Opmerke"i;J [ Familie 1 

mw was vanmorgen moeilijk te helpen omdat ze door knieën zakte. 

Lopmerkelijk 1 

82,
4 

kg 
Weegstoel 

met kleding 

Context van het gesprek 
21-05-2015 telefonische contact gehad met de h.a.

Reden voor de verandering 
Nieuwe afspraken met h.a. 

Aanpassingen 
spreekuur/ afspraken huisarts 
✓ Beslissingsbevoegde: cliënt of vertegenwoordiger
✓ Familie of naastbetrokkene
✓ Arts

8 3, 7 kg 
Weegstoel 

Mw is gewogen om 10.00 uur met kleding en schoenen aan .Mw is kilo en zes ons 
afgevallen. 

Er is vandaag bloed afgenomen bij mw. 
Mw is gewogen 

Opmerkelijk 1 

8 5, 3 kg 
Weegstoel 

Burinex en bumetadine zijn het zelfde, alleen andere stofnaam 

https ://Il o.l abl e.orgt#rapportage/rapportage/cl i ent/C I ient_ 0 _ e9bfa1 c 7 421 a488c9dfc0dcbf20ecc43 

1452 
E.R.  

2129 
M.H.  

1617 
S.B.  

1608 
D.M.  

1410
A.A.  

1238 
M.N. 

122s 
A.M.  

1228 
A.M.  

0921 
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29-12-2015 Lable Care 

Baxterrol is veranderd naar aanleiding van het spreekuur, de bumetadine is los 
geleverd. Zit in medicijnkar. 

Opmerkelijk j I medicijnen j [ spreekuur/ afspraken huisarts 1 

Context van het gesprek 
18-05-2015 mw. is gezien door h.a.

Reden voor de verandering 
Doktersspreekuur 

Aanpassingen 

spreekuur/ afspraken huisarts 
✓ Beslissingsbevoegde: cliënt of vertegenwoordiger
✓ Familie of naastbetrokkene
✓ Arts

B 5, 2 kg Weegstoel

met kleding gewogen 

mw was vanmorgen erg moe na de ADL was na inspaning erg moe mw is gewogen 

1 Fysieke klachten [ 

86, 
1 kg Weegstoel

Met kleding en scl1oeisel 

Medicijn(en) 15 mei 2015, 13:00 
Andere of irrelevante plaats, LHF Team B (8422) 
Geen gevolgen 
Mw heeft dinsdag 12 mei s morgens 1 furosemide te veel gekregen. Deze was 
maandag gestopt en mw kreeg daarvoor spironolacton 

Wat ging er mis? Verkeerde dosering 

Oorzaken Vergissing medewerker 

W.K.  

2153 

M.H. 

1625 
A.A.  

11 34 

D.M.  

1133 

D.M.  

Y.D.  

1349

O.G.  

laat.sf b1jç;o 1Nerkt door Odi!ie Gerr#su-LGenlvciai up 15-05- i!i U. i>8 

lil 8 2, 
7 kg Weegstoel

Mw is om half 12 gewogen met kleding aan. 

Huisarts gebeld, over gebruik spironolacton, hiermee door gaan en om de dag 

https :/lfl o.l abl e.org/#rapportage/rapportage/cl i ent/Cl i ent_ 0 _ e9bfa1 c 7 421 a488c9dfc0dcbf20ecc43 

M.N.  
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29-12-2015 Lable Care 
wegen. Als medicatie bijna op is evalueren met arts. 

! Fysieke klachten J !_ medicijnen 1

8 3, 9 kg 
Weegstoel

dom.Ju J,1c t ti 11H,i �U 1 

woC1n-: lag 13 rJ1ei O 1 � 

Huisarts is gebeld over wegen en gebruik spironolacton, hier worden we over terug 
gebeld. 

1 Fysieke klachten 1 

8 2, 
8 kg Weegstoel

lirrf>d' a 1? 111 ·1 'O lo 

mw. is vanmorgen begonnen met spironolacton. 
dochter wil graag gebeld worden als mw. morgen is aangekomen of niet is afgevallen 

1 medicijnen j 

85
,6 kg Weegstoel

11 111ui ?Oî (:-

De spironolacton 25 mg is binnen. Mw start hier morgenochtend om 8.00 mee. Zit in 
medicijnkar. Staat op tt lijst.Dochter had ook nog gebeld om te vragen of medicatie 
binnen was. Gezegd dat mw hier morgenochtend mee start. 

1 Familie ] 1 medicijnen 11 spreekuur/ afspraken huisarts ) 

Context van het gesprek 
1î-05-20·15 mw. is gezien door de h.a 

Reden voor de verandering 
Doktersspreekuur 

Aanpassingen 
spreekuur/ afspraken huisarts 
✓ Beslissingsbevoegde: cliënt of vertegenwoordiger
✓ Familie of naastbetrokkene
✓ Arts

(=:) Het voeteneinde van het bed van mw was niet omhoog.Gaarne aandacht hiervoor. 

� 1 Opmerkelijk j 

https ://fl o.l abl e.org/#rapportage/rapportage/cl i ent/Cl ienL O_ e9bfa 1c7421 a488c9dfc0dcbf20ecc43 

W.K. 

0900 
W.K.  

0911 
W.K.  

0859 

W.K. 

1540 
A.A.  

1539

A.A.  

1 soo 

M.H.  

1547

A.A.  

1141 
M.N.  
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è 

é 

ê 

ê 

i 

è 

8 S 1 1 kg Weegstoel

Met kleding aan 

Lable Care 

zoals eerder gemeld plast mw weinig in de nacht terwijl zij extra plasmedicatie
gebruikt. 

Opmerkelijk j � 

zondrig 10 mei 2C 1 '.) 

Mevr houd weer flink vocht vast ook bij haar buik, is bij inspanning kortademig en 
alles kost veel moeite. Mag geen extra lasix i.v.m. slecht werkende nieren (dit had 
apotheek aangegeven bij mevr haar dochter) Dochte,· zei dat moeder in het zkh een
ander middel had gekregen die goed werkte, aan de dokter vragen dit voor te 
schrijven en dat wel mag bij slechtwerkende nieren. Dochter had nog later op de 
avond gebeld of er extra op mevr gelet kon worden. Dit ook gedaan en mevr was niet
benauwder, wel voor extra atrovent gegeven voor de nacht. 

l±iiieke klachten 1 (Emil� 1 Artsenvisite j I medic8 
/(..

54bpm 

onregelmatig 

94 % Sp02

130/70 RR

85,4 kg Weegstoel

met kleding 

85,8 kg Weegstoel

met kleding 

35,2 oc Tympanisch (oor)

98 % Sp02

1J!IJ1c!,1t_:i 9 mei ;;0·1 ') 

VI i:d W _ri 1ll8I 20'1 b 
•.J • 

• 
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0830 

M.N. 

0352 

M.D.  

2223 

E.E.  

1449

E.R.  

1448 

E.R.  

1448 

E.R.  

0842 

Si.G-A. 

0842 

Si.G.-A.  

1319 

E.R. 

1130 

E.R. 
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è 

é 

60 bpm

MW heeft een piepende ademhaling.na inspaning. 

fy; sieke klachle;i 

Weegstoel 

in kleding. 

Lable Care 

domJerdag / mei 201 :) 

Furosemide is binnen, zit in medicijnkar. 

�mer� 1 medicijnen I j spreekuur/ afspraken huisarts 1 

Mw is erg vermoeid loopt slecht kan zich niet inspannen 

[ Fysieke klachten J 

Voor mw. de huisarts gebeld i.v.m. vocht vast houden, in overleg met de huisarts 
start mw met 1 furosemide 40 mg extra erbij om 8.00u. Dagelijks controle's en 
wegen. Maandag op spreekuur voor verder overleg. 
1e contactpersoon is op de hoogte gebracht en zij gaat maandag mee met haar 
moeder naar het spreekuur. Zij belt in de ochtend voor de tijd. 

[ Fysieke klachten J 

110/70 RR

60 bpm

regelmatig 

95 % Sp02

mw de tenen zijn erg dik + boven benen zijn ook erg dik 

�ysieke ki� 

Mw is vanmiddag naar bingo geweest was erg dankbaar. 

https ://fl o.l abl e.org/#rapportage/rapportage/cl ienVC I ient _ 0 _ e9bfa1c7421 a488c9clfc0dcbf20ecc43 

11 30 

E.R.  

11 23 

Y.W. 

0845 

Y.W.  

2140 
M.H.

1404 

D. M. 

1334

F.L.  

11 30 

F.L.  

1130 

F.L.  

1130 
F.L. 

1558 

D.M.  

1557
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29-12-2015 Lable Care 

p 

ttJ 8 S, 
1 kg Weegstoel

é 130/BQ RR

dinsdag 5 mei 2015 

Mevr zei pijn te hebben in haar knieenen niet te kunnen staan. 
Lopen ging ook heel moeilijk. Op bed verschoond. omdat staan niet meer lukte. Mevr 
was ook erg moe 

� 1(. t

maandag 4 mei 2015 

Mw was vanavond incontinent van def. 

Opmerkelijk j � 

p 
Dhr werd geholpen met de zorg. transfer ging moeizaam.

zaterdag 2 mei 2015 

Mevr was vanavond inc van def. 

Nonnaal, voldoende 

Mw kreeg haar ad! zorg en heeft gelopen van bed naar haar stoel bij het raam. Dit 
gaat erg moeizaam. 

1 Fysieke klachten 1 

vrijdag 1 mei 20i 5 

mw gaf vanmorgen aan dat kleding te strak zat deze zaten inderdaad te sit ak en Mw 
had ook glimmende gespannen benen graag in gaten houden 

1 Pijn j I Fysieke klachten ] 

donderdag 30 apri! 2015 

https://flo.lable.org/#rapportage/rapportage/client/Client_0_e9bfa1c7421a488c9dfc0dcbf20ecc43 

D.M.  

1 Q30 
D.M.  

0844 

F.L.  

2234 
M.S. 

M.H. 

1126 

A.R. 

21 so 

M. S.  

2Q50 
M.S.  

1410 

F.L.  

11 s1

D.M. 
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è 

Lable Care 

Mw. kon niet naar de douche lopen, mw. op bed gewassen. Staan gaat ook 
moeizaam. 

1 Fysieke klachten j 

110/80 
RR 

B 3, 1 kg Weegstoel

met nachpon gewogen 

WOt·II ,d,;1y 29 �p,,I 2015 

27 20 l (ï 

Mv stond erg moeilijk, lopen ging ook erg moeizaam. mv werd op bed gewassen.Mv 
zegt overal pijn te hebben. 

1 Fysieke klachten j 

z 1tcrd g .,, éll ril 20 15 

Collega gaf aan dat het lopen erg moeizaam ging, mw werd in de rolstoel geholpen 
met verplaatsen in de kamer omdat lopen te moeilijk ging. Evv-er van mw heeft 
dochter nog gebeld. Zie rapportage 

1 Fysieke klachten j 

v, ;jdag ;,: l apni )Oï 5 

Aan huisarts gevraagd of mw. met tillift geholpen mag worden i.v.m. haar conditie, dit 
horen we nog. 

Mw. kwam heel moeilijk uit bed. Mw. staat slecht en kan heel moeilijk lopen. Optie om 
mw met een tillift te hebben?? er zal worden overlegt met de fysiotherapeut. 

Context van het gesprek 
23-04-2015 mw. is gezien door h.a.

Reden voor de verandering 
Doktersspreekuur 

Aanpassingen 

spreekuur/ afspraken huisarts 
✓ Beslissingsbevoegde: cliënt of vertegenwoordiger
✓At'ts

il ?O lb 

voen�cl" g 22 ap, u 20 l '• 

https://flo.lable.orgt#rapportage/rapportage/client/Client_0_e9bfa1c7421a488c9dfc0dcbf20ecc43 

1316

E.R.  

1346 

E.R.  

1029 

D.M.  

1136 

W.K.  

1314 

A.M.  

1419 

E.R.  

1221 

S.G.-A.  

1540 

A. A.   
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é 

96 % Sp02 

83 ,5 kg 
Weegstoel

Lable Care 

Vandaag mw. aan het rand van het bed gewassen. Mw had erg veel moeite om uit 
bed te komen. Mw. heeft het ook erg benauwd en is kortademig. sat gemeten 96 %,.
Mw. geeft aan dat ze heel veel moeite heeft met staan/lopen. De benen zijn erg 
oedernateus. Mw. naar het hof van miller gebracht. Mw zou het aangeven als ze 
weer naar haar kamer zou willen gaan. Mw. staat morgen voor op het spreekuur. 

[ Fysieke klachten j [ spreekuur/ afspraken huisarts 1 
( i(..

140/100 
RR

Medicijn(en) 20 apr. 2015, 17:00 
Andere of irrelevante plaats, LHF Team B (8422) 
Geen gevolgen 
door vele vragen rondom mij de med vergeten te geven aan mw 

Wat ging er mis? Medicijn niet gegeven 

Oorzaken · Vergeten '. Vergeten door medewerker 

Bmnf<-WeoI1inu op 21 01 r:; 10·3;, 

Collega van rne gaf aan dat linker arrn van mw opgezet was 

1 Fysieke klachten ! 

Context van het gesprek 
20-04-2015 telefonisch contact met h.a.

Reden voor de verandering
Doktersspreekuur

Aanpassingen 

spreekuuri afspraken huisarts
✓ Arts

84·
3 kg 

Weegstoel

in nachtjapon. 

https ://fl o. l able.org/#rapportage/rapportage/cli ent/C I i ent_ 0 _ e9bfa1 c 7 421 a488c9dfc0dcbf20ecc43 

1046 

S.G.-A. 

1046 

S.G-A.  

1043 

S.G-A. 

F.L.  

1034 

J.B-W. 

1424 

A.M. 

A.A.  

0815 

Y.W.  
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29-12-2015 Lable Care 

Vanmorgen werd mevr. met voeteneind omhoog en hoofdeind helemaal plat in bed 
aangetroffen, dit is belastend voor het hart,mevr. kan hier benauwd van worden, 
a.u.b. opletten dat het hoofdeind dan ook wat hoger wordt gezet, zodat
bovenlichaarn(hart) niet lager ligt dan benen. 

1 Fysieke klachten J L Opmerkelijk j 

'i7 april 201:5 

Mw had vanmorgen ook pijn in rug 

1 Pijn j 

Mw had vanmorgen haast de kracht niet om Ie lopen dit ging erg moeizaam mw kon 
ook heel moeilijk van toilet af komen misschien idee om po stoel neer te zetten . 

[ Fysieke klachten J 

dondc, dag 16 api'i! 20'! b 

Baxterrol is terug en veranderd. Mw heeft nu s'morgens 2 tabletten furosemide. 1 zit 
in baxter en de andere is er los bij geleverd. Is veranderd op tt lijst. 

Opmerkelijk j I medicijnen 1 1 spreekuur/ afspraken huisarts / 

Context van het gesprek 
16-04-2015 mw. is besproken bij de h.a.

Reden voor de verandering
Doktersspreek uur 

Aanpassingen 

spreek uur/ afspraken huisarts 
✓ Familie of naastbetrokkene
✓ Arts

Mw .was iets kortademig tijdens het wassen. 

1 Fysieke klachten J 

Mw is vandaag gewogen, zou bijna 4 kilo zijn aangekomen in 2 weken tijd? 

Opmerkelijk 

8 3, 8 kg Weegstoel

Context van het gesprek 
13-04-2015 mw. is gezien de h.a.

rnaandaq ·13 aprH 201 t, 

https ://fl o.l abl e.org/#rapportage/rapportage/cl i ent/Cl ient_ o_ e9bfa1 c 7 421 a488c9dfc0dcbf20eco43 

1232 
J.H-O. 

11 21 

D.M. 

11 01 

D.M.  

21 so

M.H-N.  

1606 

A.A.  

E.R.  

1422 

A.M.  

1421 

A.M.  

1643 
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Reden voor de verandering
Doktersspreekuur 

Aanpassingen 
spreekuur/ afspraken huisarts 
✓ Beslissingsbevoegde: cliënt of vertegenwoordiger
✓ Arts

Dochter vroeg of wij haar benen hoger willen leggen als ze in de stoel zit en voeten
gedeelte van bed iets omhoog zetten. 

j Familie 1 

Bij binnenkomst gaf vanmorgen pijn op borst aan controles gedaan saturati 96 tensie
110/90 Mw gaf later aan bij dagzorg dat ze linker pijnlijke arm had.Mw heeft 
steunkousen aan 111w gaat vanmiddag naar arts 

1 Pijn 1 

Het ACT zwachtelen over de knie is niet te doen. het is wel gedaan, is ook niet
confortabel voor mw. 

[ Fysieke klachten ] 

Mw, liep heel erg moeilijk kan ook geen van de schoeisels aan die in de kamer 
aanwezig zijn. Aan dochter word gevraagd of zij wat grotere sloffen kan kopen. Mw.
wilde zelf naar de 2e etage toe zodat ze wat andere mensen kon zien. 

j Stemming j 

?.O l '.i 

Er waren nog niet genoeg zwachtels om act te zwachtelen volgens afspraak gisteren
maar 

A.A.  

1359 

E.R.  

1331 

D.M.  

1214 

E.R.  

1Q45

W.L-H.  

1352 
ipv 2(z
knieen.

spreekuur. 

 
oals 

Bleek 
afspraak 

apotheek 
was). 

1 
Uit 

box 
voorraad 

geleverd 
nog 

te 
ibox 
hebben 

kunnen 
want op 

halen 
recept 

en 2extra 
stond 

rollen 
1 
voor Y.D-M.

1 Fysieke klachten 1 

donclcrri, q 

Context van het gesprek 
09-04-2015 h.a. is bij rnw. langs geweest

Reden voor de verandering
Doktersspreek uur 

Aanpassingen
spreekuur/ afspraken huisarts 
✓ Beslissi11gsbevoegde: cliënt of vertegenwoordiger
✓ Arts

Mw heeft dikke enkels + dikke li boven arm houd mw ook vocht vast .mw liep
vanmorgen ook erg voor over gebogen . Mw voelt zich niet goed 

1628 

A.A.  

1154 

D.M.  
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1 Pijn J �sieke klachten 1 

Mw. heeft dikke voeten, onderbenen. 

1 Fysieke ki� 

Lable Care 

din�d8[1 7 april ?.O 1 fi 

Mevr is naar de cardioloog geweest, die was tevreden. Terug komen over een half 
jaar. De longarts heeft de pufjes veranderd. Atrovent z.n. bij klachten. stop spiriva en 
Qvar. 
Recept voor Seretide is gefaxt naar apotheek. Starten zodra dit binnen is. 

(_Artsenvisite j 

Mv ging voor co naar de longarts en co pace-maker. Mv is nog niet terug. 

Fysieke klachten 

Mevr heeft lekker gegeten met dochter en schoonzoon. was vrolijk en zat gezellig 
mee te zingen met surinaamse muziek. 

1 Stemming 11 Familie j 

Context van het gesprek 
Cc 

Reden voor de verandering 
Cc 

Aanpassingen 

spreekuur/ afspraken huisarts 

Mw is bij ha geweest voor dikke benen, zie spreekuur 

spreekuur/ afspraken huisarts 

mw is jarig vandaag 

1 Familie 1 

8 Q, 6 kg Weegstoel

dietist; mevr is gewogen 80.1 kg (4.2 kg erbij in een maand') Komt door vocht 
vasthouden in benen. Beweging is niet meer mogelijk. Mevr snoept ook niet veel. Ik 
weeg haar regelmatig als stok achter de deur, zodat mevr weet dat ze op haar 
voeding moet blijven letten (motiverend praatje). Evaluatie 1 juni. 

https://flo.lable.orgl#rapportage/rapportage/clienVClient_0_e9bfa1c7421a488c9dfc0dcbf20ecc43 

1219 

E. R. 

2233 

M.S-G.  

1614 

W.K.  

2221 

E.E.  

1543 

J.B-W. 

1541 

J.B-W. 

1 Q16 

D.M.  

1137 

J.B-W. 

ogos 

M.E. 
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W-12-2015 Lable Care 
Miriam Endhoven 

MW lijkt aan te komen/vocht vast te houden.morgen wegen. 

1 Fysieke klachten j 

Mw is bloed geprikt 

�-O_p_merkelijk j

Longverpleegkundige heeft terug gebeld. Mw kan starten met qvar extrafijne aerosol 
3 x dgs 1 pufje. Instructie voor inhaleren staat op het doosje. Als dit niet duidelijk is 
dan kunnen we bij apotheek de korenaer instructie krijgen zei verpleegkundige. 
Inhalator mag NIET met voorzetkamer gebruikt worden. Moet rechtstreeks aan de 
mond gezet worden. 

LOpmerkelijk 11 medicijnen j j spreekuur/ afspraken huisarts 1 

BQ• 1 kg Weegstoel

Medicijn(en) 28 mrt. 2015, 13:00 

Andere of irrelevante plaats. LHF Team B (8422) 
Geen gevolgen 
Mw had medicijnen van gisteren om 17 uur niet gehad. 

Wat ging er mis? Medicijn niet gegeven, 

Oorzaken Vergeten door medewerker 

l ,1a/st /Jfigewcrhf lioor Emn f"<ust op 03-01- tb ·15 O!.i

Mw. had medicijnen van gisteren 17.00 uur niet gehad. Erna Rust 

1 medicijnen 1 

Mw haar benen zagen er oedemateus uit 

] Fysieke klachten 1 

1ri1c, g? ,mwrl 201 1 

Mv heeft een nieuw pufje (qvar extrafine ). deze is door de longverpl. kundige van het 
goudenregenhof voorgeschreven. Contact gehad met GRH, deze konden mij niet 
verder helpen, waarom dit is voorgeschreven. Graag maandag om 12.30 
longverpl.kundige GRH bellen. Tot die tijd niet gebruiken. 

https ://11 o.l able. org/#rapportage/rapportage/cl ient/C I ient_ 0 _ e9bfa1 c 7 421 a488c9dfc0dcbf20ecc43 

1145 

Y.W.  

1 Q33

A.V-S.  

1746 
M.H-N.  

ogoa 

M.E.  

1345

D.M.  

1344 
D.M.  

1144 

A.M.  

1221 

W.K. 
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W-12-2015

• 

Lable Care 

LOpmerkelijk 1 

111 :j r cl 26 m· a,t 201G 

Er is voor mw een nieuw pufje binnengekomen, Qvar Efa. Is mw bij huisarts of 
longarts geweest? Op het doosje staat 3 x dgs ·1 inhalatie en op sms van apotheek 
staat incidenteel. Wil iemand vragen wat de juiste dosering is, alvorens te starten. 

Opmerkelijk I j medicijnen j [spreekuur/ afspraken huisart� 

mevrouw wou graag vandaag op haar kamer blijven, omdat mevrouw erg moe is en 
zich niet lekker voelde. mevrnuw heeft op haar kamer gegeten. 

�-
O
_

p
_

merkelijk j

Collega gaf door dat mw vandaag rugklachten heeft en hierdoor graag op kamer 
bleef 

j Pijn I j Fysieke klachten 1 

Vraag 
Transfer uit bed 

Analyse 
Vertrouwelijk 

Conclusie 

rn,.1211cidg 1G maart �'.U15 

!t bed stappen, schijnt mevr. zelf ie doen, maar met moeite. Mevr. gebruikt hier de
papegaai voor. Het kosl haar moeite, maar het lukt tiaar wel. 
Heb ook nog een beclbet19el uitgeprobeerd, maar hier maakte mevr. geen gebruik
van, 
Ze pakte toch weer de papegaai.
De bedbeugel voldeed niet. 
Mijn inziens kan mevr. zelf uit bed stappen middels de papegaai. Het kost wel moeite,
maar het lukt haar wel. 
Graag mevr. hierin blijven stimuleren.

indien het een groter probleem gaat worden, is mijn advies om een fysiotherapeut in 
te schakelen orn in/uit bed te gaan oefenen met mevr. 

Beschouwing 
Vertrouwelijk 

Mw. HL Landvefd-Hendrina, Zorg Eerstelijns !Eerstelijns Zorg 
z;e dossier 

Indien er vragen zijn, hoor 1k hei graag, 

Mw gaf vanmorgen aan dat het lichamelijk veel moeilijker gaat is hier verdrietig over 

[±vsieke klachten j j Stemming l 

Mw heeft vandaag een baaldag mw wildde boven blijven en had nergens geen zin in 

https ://fl o.l abl e.org/#rapportage/r apportage/cl i ent/C I i ent_ 0 _ e9bfa 1c7421 a488c9dfc0dcbf20ecc43 
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M.H-N. H 

1213 
S.B.  

1404 
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V.V. 
Ergotherapeut 

1418

D.M.  
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29-12-2015 Lable Care 

� 
] Stemming 1 

9 maart 20 i 5 

Mw was vanmorgen aan het huilen o mdat mw merkt dat alles niet meer zo gaat als 
mw zou willen zegt mw geeft zelf aan dat lichamelijk niet zo meer lukt mw was 
vanmorgen kurk droog had niet geurineerd in inco later wel op toilet 

] Fysieke klachten 1 _ 

Verwijzing ergotherapie zit in mw haar papierdossier. 

] spreekuur/ afspraken huisarts 

Context van het gesprek 
7-03-2015

Reden voor de verandering 
Aanvulling dokterspreekuur 

Aanpassingen 

spreekuur/ afspraken huisarts 
✓ Beslissingsbevoegde: cliënt of vertegenwoordiger

Gulden huis voor ergotherapie gebeld. 
Zij nemen contact met ons op. 

maart 2015 

De verwijzing is nog niet binnen. deze is 5-6-2015 aangevraagd 

t 

Context van het gesprek 
05-03-2015

Reden voor de verandering 
Besproken b ij arts 

Aanpassingen 

spreekuur/ afspraken huisarts 

dor1doi 

✓ Beslissingsbevoegde: cliënt of vertegenwoordiger

Context van het gesprek 
s 

Reden voor de verandering 
s 

Aanpassingen 

Medische voorgeschiedenis 
✓ Beslissingsbevoegde: cliënt of vertegenwoordiger

ö rnaart 201 1:; 

'.J rnaart 201 ::i 

Dochter belde dat zij ergotherapie wil voor haar m oeder. Donderdag wordt dit aan 
huisarts gevraagd. Daarna wil dochter gebeld worden wanneer ergo therapie komt bij
mw 

https://flo.lable.orgl#rapportage/rapportage/client/Client_0_e9bfa1c7421a488c9dfc0dcbf20ecc43 

D.M. 

1214 

D.M.  

1143 

O.G.-L 

1141 
.

O.G-L.
 

14s1 

A.M.  

1435 
O.G-L 

1341 
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O.G-L.
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29-12-2015 Labl e Care 

Opmerkelijk J 

Mw liep vanavond erg moeizaam. kreeg haar verzorging. 

Opmerkelijk 

Mv kreeg laatste tabl van de prednison. Het inhaleren van de spiriva ging moeizaam. 

�ieke klachten ] 

Het bedhek 1s omhoog gedaan door een nieuwe ondersteuning s ávonds dit heeft zij 
uit zichzelf gedaan ws. Er is hierover geen overleg geweest tussen avond en nacht. 
Dan had dit al eerder opgelost kunnen worden. En kunnen we deze persoon daar op 
aan spreken. Dit wordt morgen aan N. Krul doorgegeven. 

Opmerkelijk / LNiet pluis J 

Context van het gesprek 
D 

Reden voor de verandering 
D 

Aanpassingen 

spreekuur/ afspraken huisarts 
✓ Beslissingsbevoegde: cliënt of vertegenwoordiger

Contact met dochter gehad over bedhek 's avonds omhoog, dit was haar niet bekend 
waarom deze omhoog was. Dochter wilt dat het bedhek niet omhoog gaat dan kan 
rnw. er niet zelf uit komen. Zie spreekuur. 

j Fysieke klachten / 

al drie dagen gevraagd over gebruik bedhekken er is nl niet voor getekend en heb er 
ook geen antwoord op gekregen. 

Niet pluis j ! Opmerkelijk ] 
� 1(.

Foutief omgaan materiaal 23 feb. 2015, 03:00 
Andere of irrelevante plaats, LHF Team B (8422) 
Geen gevolgen 
in dossier geen menm formulier getekend door arts en familie. 
sinds drie dagen steeds bed hekken omhoog,aan mw gevraagd of deze naar 
beneden moest ,mw vind het prettig dat hij omhoog is. 

Oorzaken Onbekend met zorgleefplan 

L1 I!. flOll !J Il �(· !<! l>lltll'!lllOll\011 VllQf dil 111c11lent 

https ://fl o. l abl e.org/#rapportage/r apportage/cl i ent/C I ient_ 0 _ e9bfa1c7421 a488c9ctfc0dcbf20ecc43 

 

2139 
M.H.-N.  

1312 
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29-12-2015 Lable Care 

Vandaag de spiriva via de voozetkamer gegeven, dit ging een stuk beter, morgen 
overleg huisat"ts of het op deze manier gegeven mag worden. 

j Fysieke klachten j 

Bij de eerste ronde was het bed hek bij mw. omhoogi, dit was gisteren ook zo . Mag 
dit is hier wat over afgesroken. Mw.had ook geen nacht inco om? deze heeft mw. 
wel. 

Opmerkelijk I I..___N_ie_t_p_lu_is_,

✓.:a1erclag 21 ft )) ua, 1 ·>o I ó

Lopen ging nog moeizaam, kreeg hulp adl. Mw heeft moeite met spiriva inhalatie 
Wilma Kaldenbach 

1 Fysieke klachten I j medicijnen 1 

VI )'Ic 9 20 f�l,1 ll, 11 20 1 S 

Mw kreeg haar verzorging. Mobiliseren ging erg moeizaam. 

Opmerkelijk j 
f(.

Ziekenhuis gebel! over natriumchloride oogdruppels deze stond niet op ontslag 
recept. Gebruik was niet bekend in het ziekenhuis daar heeft ze het niet gehad 
volgens ziekenhuis. Mw. moet er mee doorgaan, Het is opnieuw besteld. 

1 medicijnen 1 

londcrdafl -19 fchrnc11i 2015 

Mevr heeft goed gegeten. Medicijnen zijn binnen en ook de veranderingen. 

1 medicijnen 

Mw is terug uit het ziekenhuis. Mw heeft een vorm van copd. Mw is behandeld met 
prednison, is verneveld en is gesta1i met spiriva. Mw l1eeft medicatie verandering, 
ontslagrecept is gefaxt naar de apotheek. Mw heeft 7 april een controle afspraak bij 
de longarts en moet een week van te voren bloedgeprikt worden. Saltro komt haar 
prikken en mw haar dochter gaat mee naar de longarts Staat in de agenda. Longarts 
adviseerd om mw te stimuleren met haar zelfredzaamheid zodat ze op zijn minst 
naar de toilet kan lopen en zelf haar incobroekje aan kan trekken. Mw is traag maar 
kan dit wel in haar eigen tempo. Wellicht de inzet van een fysiotherapeut om verder 
verlies van zelfredzaamheid te voorkomen door leren aankleden en naar toilet te 
gaan. Overdracht van ziekenhL1is is gegeven aan de huisarts. Mutatie is gemaakt. 

1 Fysieke klachten [ 

Context van het gesprek 
16/02/2016 is besproken bij h.a. 

Reden voor de verandering 
Doktersspreekuur 

Aanpassingen 

spreekuur/ afspraken huisarts 

maë11irlag !G fehruad 20-15 

https ://fl o.l abl e.orgl#rapportage/rapportage/cli enl/CI ient _ O _ e9bfa 1 c 7 421 a48Bc9dfc0dcbf20ecc43 
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é 

Lable Care 

✓ Arts

Mevr haar dochter heeft nog wat spulletjes gehaald en ook nog medicatie 
meegenomen voor de ochtend. 

j Familie j [ medicijnen j 

Mevr blijft nog een paar dagen in het zkh had luchtweginfectie daar had mevr hier al 
een kuur voor. Is verneveld en zuurstof werd 95%. Dit vertelde mevr haar dochter 
toen zij wat spulletjes kwam halen, heb ook medicatie meegegeven kuur, prednison 
en bloedverdunners en twee dagen ochtend medicijen 

[ Familie] 1 medicijnen j 

Mw had nog steeds een piepende en zagende ademhaling. Smach gebeld deze zijn 
geweest en mw is ingestuurd naar het hagaziekenhuis. Dochter is op de hoogte en is 
naar het ziekenhL1is. 

L Niet pluis j [ Fysieke klachten j 

35 ,6 °C Tympanisch (oor)

mw voelde vanmorgen erg warm aan 

120/90 RR

• 
7Qbpm 

é 88 % Sp02

� 5,8 mmol/L Nuchter

Mw. werd nuchter blds waarde geprikt. 

vrqdaq 13 februari 2015 

Ademhalig was niet anders dan overdag, mw kreeg medicat ie en verzorging. Was 
ondanks alles goed gestemd. 

�pmerkelijk I j Stemming ]

87 % Sp02

https ://fl o.l abl e.org#lrapportage/rapportage/cl i ent/C I ient_ o_ e9bfa1 c 7 421 a488c9dfc0dcbf20ecc43 

2238 

E.E.  

2Q14 

E.E.  

S.S--H.  

1215 

D.M.  

11 30 
S.S-H. . 

1Q04 
S.S.-H. 

1Q03 
S.S-H.  

0835 

W.L-H.  

2223 

M.H-N.  
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29-12-2015 

é 

é 

• 

é 

150/70 RR

36
,6 °C Tympanisch (oor)

63bpm 

regelmatig 

Lable Care 

Mw heeft een erg piepende en zagende ademhaling. Mw komt ook benauwd over. 
Mw zegt ook niet lekker te zijn. 

O.G-L. 

1235 

O.G-L. 

1235 

O.G-L. 

12 34 

O.G-L. 

Controles gedaan en huisarts gebeld deze belt terug. Assistente belde terug huisarts 
komt langs. Farn is op de hoogte. Arts heeft gebeld ofwe nogmaals sat wilde meten. 
Deze was nu 90% 91 %. Huisarts vroeg hoe dochter mw vond. Of mw minder was 
dan woensdag. Dochter gaf aan dat mw niet minder is dan woensdag. P/o dr Daterna 
aankijken hoe het gaat. En maandag naar het spreekuur. Als het weekend mw 
benaL1wder wordt dan smash bellen. 

1210 

O.G-L. 

1 Fysieke klachten 1 Opmerkelijk 1 

e,8 mmol/L Nuchter

Arts is geweest,rnw. kreeg vernevelaar en per order arts gelijk haar eigen huisarts 
bellen, wij hebben mw. elk uUI· twee atrovent pufjes gegeven mw.voelt zich iets beter 

osoo 

W.K.  

0706 
maar heeft nog steeds een piepende ademhaling. De medicatie die gisteren zou 
komen is nog niet in huis.familie is nog niet ingelicht. 

.-------.. 

K.V-S.  

� 1 Fysieke klachten 1 1 Opmerkelijk J I Niet pi� 1 Familie j 

A: Kortademig, 
0: dyspnoeisch, piepen, RR150/90' pols 80/rnin, O2sat 93 
Arts smash 

Niet pluis 1 Opmerkelijk I spreekuur/ afspraken huisarts 1 

Bij binnekomst was mw heel erg benauwd.mw kreeg een extra puf atrovent. 
Callcenter is gebelt arts komt langs 

Opmerkelijk ] Niet pluis 

82 % Sp02

36
,7 °C Tympanisch (oor)

0347 

K.V-S. 

K.V-S. 

0301 

K.V-S.

0258 

https ://fl o.l able.org/#rapportage/rapportage/cl i ent/Cl i ent_ o_ e9bfa1 c 7 421 a488c9dfc0dcbf20ecc43 64/93 
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é 

é 

187/98 
RR

Lable Care 

doml nl l!J I" f .brwu 1 "O I ') 

Mw klonk wel vol vanavond, Maar was goed gestemd. Mw haar dochter heeft mw 
vanavond gedouched. Nieuwe puf van mw is nog niet binnen, 

Filie J [ Stemming j I medicijnen 1 

rnw krijgt een extra puf erbij beclarnetason deze is besteld bij de apotheek en moet 
binnen komen, mw klonk erg vol in haar longen vandaag dat ze een extra pufje erbij 
krijg, 

j medicijnen j [ spreekuur/ afspraken huisarts 1 

Context van het gesprek 
12-2-2015 

Reden voor de verandering 
Artsenspreekuur 

Aanpassingen 

spreekuur/ afspraken huisarts 
,/ Arts 

Even voor de duidelijkt1eid de afspraak over de extra furosemide van gisteren was 
eenmalig 1 x1 extra furosemide van 20mgr., arts heeft er wel twee laten bezorgen 
voor het geval dat vanmiddag tijdens dr,spreekuur zal blijken dat mevr. nogmaals 
een extra tabl. moet gebruiken. De dosering van Atrovent is niet gewijzigd , wel is 
belangrijk dat mevr. de Atrovent goed inhaleert. De dosering wat betreft Atrovent 
nagevraagd bij huisartspraktijk. 

Opmerkelijk 1 ! medicijnen J �eekuur/ afspraken huisarts ! 

9,2 mmol/L

Bloedsuiker gemeten gisteren, tijd onbekend. 

7, 7 mmol/L Nuchter

Context van het gesprek 
C 

Reden voor de verandering 
C 

Aanpassingen 

spreekuur/ afspraken huisarts 

woe11sd.: g 1 1 fc :iruan 'J01 r. 

,/ Beslissingsbevoegde: cliënt of vertegenwoordiger 

https ://fl o. l abl e.orgt#rapportage/rapportage/cl i ent/Cl i ent_ O _ e9bfa1 c 7 421 a488c9dfc0dcbf20ecc43 
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1234 
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osoo 

W.K.  
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é 

é 

Lable Care 

Mw. heeft een zagende en piepende ademhaling (uitademing). Mw. hoest en oogt 
benauwd maar heeft het niet benauwd. Mw. heeft iets vocht in de benen, als je huis 
indrukt blijft er putje in staan. Mw. bleef op haar kamer. Arts gebelt assistente 
vertelde dat mw. morgen op spreekuur moet, verzorging heeft aan gegeven dat arts 
vandaag langs moet komen. We worden nog terug gebeld door arts. Dochter is op 
de hoogte. Zie spreekuur. 
Mw. is gestart met doxycycline kuur, prednison en extra furosemide. 

[ Fysieke klachten j 

64bpm 

36
,5 °C Tympanisch (oor)

96 
% Sp02 

100/60 
RR

? 5, g kg 
Weegstoel

vriJdaq 6 fohruari ?O l 5 

Furosemide 20 mg zit vanaf vandaag 111 baxter 

j medicijnen j 

dietist: 78.4 kg op 2 febr. Ik zag later dat ze op 26 januari is gewogen: 76.5 kg ( 2 kg 
verschil binnen î week?). Heeft goede boodschappen op haar kamer, beneden 
wordt er ook rekening mee gehouden. Doel is gewicht stabiel houden. want afvallen 
lukt toch niet. 
Evaluatie: 30 maart. Miriam Endhoven 

? 8 ,
4 kg Weegstoel

https ://fl o.l able.orgl#rapportage/rapportage/cl i ent/Cl i ent_ O_ e9bfa1 c 7 421 a488c9dfc0dcbf20ecc43 
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Context van het gesprek 
ZUSTERSPOST 

Reden voor de verandering
ARTS 

Aanpassingen
spreekuuri afspraken huisarts 

Lable Care 

✓ Beslissingsbevoegde: cliënt of vertegenwoordiger

Er is bloed geprikt bij me mw. 

E� 

75,s kg Weegstoel

vrijdag 23 jarnkit i 20'1b 

Nog contact opgenomen met de assistente over het gebruik van de extra 
furosemide. De assistente heeft met dr van velzen overlegd. Mw moet naast de lasix 
in de baxter, extra 20 mg furosemide hebben. Mw wordt bloed geprikt om te 
controleren wat de extra furosemide doet met de nierfuncties. Doorgaan met de extra 
furosemide tot de uitslag bekend is. 
Mw heeft vandaag geen extra furosemide gekregen. Morgen hiermee weer starten. 

1 medicijnen I j spreekuur/ afspraken huisarts j 

Mw was vanmorgen erg incotinent van urine bed was nat 

j Fysieke klach� _ 

dor 

Context van het gesprek 
2-01-2015 h.a. is bij mv. op haar kamer geweest

Reden voor de verandering
Doktersspreekuur 

Aanpassingen
spreekuur/ afspraken huisarts 
✓ Beslissingsbevoegde: cliënt of vertegenwoordiger
✓ Arts

dinsda9 �?O j..:inuari 2015 

Contact opgenomen met rnw haar dochter omdat er onduidelijkheid bestond over de 
boterham in het weekend. Afgesproken dat medewerkers HvM zorgen dat mw 
vrijdag een halije brood in de koelkast heeft voor het weekend en dat mw ook 
gekleurde hagelslag en boter heeft. 

1 Familie j 

https://flo.lable.orgl#rapportage/rapportage/clientiClient_0_e9bfa1c7421a488c9dfcOdcbf20ecc43 
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7 7 k
g Weegstoel 

Vitamine B12 is bijna op. 
Dochter van mw gebeld. 
Zij zal nieuwe kopen 

[ Familie 11 medicijnen 1 

Lable Care 

rf'1,1r.mrtaq i 9 j,111u<""ui OH, 

1onuar1 1 B janua, 1 201 :., 

Mw is naar oogziekenhuis geweest voor controle. Oogdruk was goed. Alleen heeft 
mw een oogdruppel erbij gekregen voor het linkeroog(traandruppel) om hoornvlies te 
beschermen waardoor het ook minder gaat tranen. Mw moet een jaar lang doorgaan 
met Azarga oogdruppels. 

1 Fysieke klachten 1 

Context van het gesprek 
Dokterskamer 

Reden voor de verandering 
Doktersspreekuur 

Aanpassingen 

spreekuuri afspraken huisarts 
✓ Arts

12015 

Mv haar benen/ voeten waren weer erg opgezet.Mv is sinds vandaag weer 
begonnen met extra furosernide 20mg, als medicatie op is huisarts weer bellen. 

1 Fysieke klachten j 
e

? ? 
, 5 kg Weegstoel 

4 jamian ?O·l !; 

Mw. kwam niet benauwd of kortademig over, benen zijn niet dik. 

1 Fysieke klachten j 

7 8 k
g Weegstoel 

vriJd�1g ?. Janui".111 201 :i

https ://fl o.l able. orgl#rapportage/rapportage/cl i ent/Cl i ent_ o_ e9bfa1 c 7 421 a488c9dfc0dcbf20ecc43 
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mw had erge dikke enkels kon haast niet in schoenen.mw is ook extra gewogen. 

�ke klachten j 

Mv kreeg vandaag laatste extra furosemide tabl. Mv klinkt nog wel 
kortademig.Huisarts toch even gebeld, assistente gaat met huisarts overleggen en 
belt terug. 

j Fysieke klachten j Edic8 

i 78 
kg Weegstoel

Met kleding aan. 

dinsdag 23 december 2014 

Collega heeft vandaag steunpanty op kamer gevonden en deze bij mw aangedaan. 
Ort in plaats van ACT zwachtelen wat niet goed blijft zitten? 

1 Fysieke klachten 1 

? 8, 
1 kg Weegstoel

Zie spreekuur. 

j spreekuur/ afspraken huisarts 1 

Context van het gesprek 
N 

Reden voor de verandering 
N 

Aanpassingen 

spreekuur/ afspraken huisarts 

zaterdag 20 december 2014 

donderdag î8 decen1ber 2014 

✓ Beslissingsbevoegde: cliënt of vertegenwoordiger

maandag 15 december 2014 

dietist: mevr is 2 kg aangekomen! Ze zegt dat ze niet veel gesnoept heeft met Sint. 
Houdt vocht vast? (dikke enkels). Evaluatie 2 febr. Miriam Endhoven 

ê 
78

,8 kg Weegstoel

https ://fl o.l abl e.org/#rapportage/rapportage/cl i ent/Cl ient_ O _ e9bfa1c7421 a488c9dfc0dcbf20ecc43 
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1012 
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1559 
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1646 

E.R.  

1632 

E.R.  

1820 

M.E.  

1820 

M.E.  

69/93 






