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• 
Vraag 

WMO voortgang 

Analyse 
Vertrouwelijk 

Conclusie 
Mevr is overleden. WMO bellen om aanvraag te stoppen. 

Beschouwing 
Vertrouwelijk 

1011day 4 oktnbc1 �U 15 

Medicatie van mw uit medicijnkar gehaald. En opgeruimd in medicijnkamer indien 
dochter van mw nog medicatie wil hebben. 

1 �e] 1 medicijnen 1

vr,jcfag 2 ol<tub t 20 15 

Er was vandaag in de afdelingsmail een bericht van de dietiste binnengekomen 
voor/over mw. Ik heb een mail teruggestuurd dat mw is overleden. 

Opmerkelijk ] 

Mw haar dochter belde en vertelde dat haar moeder was overleden in liet ziekenhuis. 
Mutatie is geschreven 

1527 
V.V. 

Ergotherapeut 

1723 

M.N.  

2236 

M.N.  

0421 

Opmerkelijk 
J.W. 

Mevr haar dochter gebeld was nog in het ziekenhuis Bronovo, moeder ligt aan het 
zuurstof, op waarschijnlijk verdenking van longontsteking. Dokters willen niet te veel 
aan haar doen,daar het niet zo goed gaat met mevr Dochter zou ons op de hoogte 
houden.Mutatie is geschreven 

j Familie I L?Pmerkelijk ] �ieke klachten J

Mw. is ingestuurd naar Bronovo zkh. 

1 Artsenvisite 1 

66bpm 
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Lable Care 

85 % Sp02

Bij binnenkomst op de kamer van mw (rond 13:20, verzorging en dochter waren al 
aanwezig) heb ik het volgende kunnen constateren: 
S: Mw, had moeite met ademhaling. 
O: tijdens het in- en uitademen was mw. aan het reutelen. 
0: Saturatie werd gemeten en de meter gaf eerst 85% en daarna 78% aan, maar 
zakte vervolgens naar 65% en bleef op deze waarde. 
A: Het leek op dit moment dat mw. last had van haar longen. 
P: Huisarts werd ingeschakeld. 
P: Overige controles van de vitale functies werden gemeten (pols en tensie) 

O: Mw. transpireerde, voelde klam en koud aan. 
0: Mw. reageerde op aanspreken (op het roepen van haar naam), maar haar ogen 
vielen weer dicht 
A: Mw. leek een lage bloedsuiker te hebben. 
P: bloedsuiker wordt gemeten: 9,9 mmmol/1. 

Bloedsuiker van mw. was niet afwijkend; het transpireren, klam en koud aanvoelen 
lag niet hieraan, 
In het dossier van mw. staat beschreven dat mw. bekend is met o.a. hartfalen. 
Doordat de symptomen hierop leken en de lluisarts nog niet aanwezig was in huis is 
er besloten om de ambulance te bellen. 

Tijdens het gesprek met de ambulancecentrale kwam huisarts dr. van Velzen in huis. 
Deze heeft het gesprek overgenomen en was daarna bij mw. langs gegaan.Zij heeft 
geconstateerd dat mw. aan het vollopen was, 

Mw. is naar het Bronovo ziekenhuis vervoerd. Dochter is met mw. meegegaan, 

[ Fysieke klachten 1 1 Paramedisch ] 

150/90 
RR

E.R.  

1511 

E.R.  

1423 

l.H. 

1300 

E.R.  

Wondevaluatie 1 Q23 Ik heb de wonden voor het eerst gezien op 15 september. (zie rapp), de wonden 
waren toen oppervlakkig en volledig rood, alleen bovenin de bilnaad iets dieper, maar  wel volledig rood.   Kort na mijn 
bezoek is mw opgenomen in het ziekenhuis, en wondconditie is nu                                                       ..
veranderd,                                                                                                                                  J.H.S.

Bilnaad/stuit: 
6,0 x 3,8 cm, ongeveer 1,0 cm diep 
T: 20°/4, rood, 30% gele necrose, 50% zwarte necrose 
1: Geen infectieverschijnselen 
M: Vochtig 
E: Intacte wondranden 

Binnenkant linker bovenbeen: 
T: 10% rood, 90% geel 
1: geen infectieverschijnselen 
M: Vochtig 
E: intacte wondranden, epithelialisatie aan de randen 

Hielen: 
Beiderzijds onderhuidse necrose, droog. 

Wondbehandeling vanuit het ziekenhuis is nu: 
- NormGel ("' Nu Gel) in de wonden en afdekken met Mepilex.

https ://fl o.l abl e.orgl#rapportage/rapportage/cl i enVC I ient_ 0 _ e9bfa1 c 7 421 a488c9dfc0dcbf20ecc43 2/93 



29-12-2015 Lable Care 

- Vochtletsel met Cavilon
Mw is regelmatig incontinent van ontlasting en dit gaat onder de Mepilex zitten. 
Wondbehandeling lijkt nu met de Nu Gel en de contaminatie met ontlasting niet 
voldoende. 

Mail gestuurd naar wondpo!i Bronovo met voorstel voor volgend wondbeleid: 
Stuit: 
2 x daags, zo nodig vaker indien het verband is bevuild met ontlasting 
- Goed uitspoelen met lauwwarm water en een spuit, opvangen in een bekkentje of

matje 
- Rondom drogen met gaas
- Breng een flinke laag Flaminal hydro aan op de gehele wondbodem
- Vet gaas er overheen om de zalf goed ter plaatse te houden
- Afdekken met een absorberend verband en fixeren met Tegaderm (stroken
afknippen van Tegaderm op rol). Indien er huidletsel ontstaat door de Tegaderm, dan
afplakken met Mepitac 

Binnenkant bovenbeen links: 
- 2-3 x per week
- Uitspoelen met spuit en lauwwarm water
- Rondom drogen met gaas
- Nu Gel in de wond
- Afdekken met Mepilex Border

Hielen: 
Droog laten, wel dagelijks observeren op infectievrschijnselen, en of de hielen 
wondvocht gaan lekken. Hielen volledig vrij laten van alle druk! ook als het maar voor 
5 minuten is! 

Billen/Liezen etc: 
3 x daags, zo nodig vaker bij incontinentie 
- Huid voorzichtig reinigen met water
- Goed voorzichtig, deppend drogen
- Breng een laag van 2-3 mm Proshield Plus aan op de gehele huid van dit gebied.
Voorkom dat huidplooien op elkaar komen. 

Indien Wondpoli Bronovo akkoord is zal ik benodigde spullen bestellen via Combi 
Care het wordt dan morgen bezorgd. 

Kantelrolstoel komt deze week binnen Graag contact met de ergo over afspraken 
omtrent mobilisatie. In principe is elke druk op de sturt ongewenst, dus zitten in de 
rolstoel is eigenlijk niet geïndiceerd op dit moment. 
In bed wisselligging voortzetten, bij voorkeur alleen op de zij links en rechts! Goed 
een kussen tussen de benen en ook onder de onderbenen om de hielen vrij te 
houden van het matras. Indien mw toch op de rug wordt gelegd, dan ten alle tijden 
een kussen onder de kuiten en voorkomen dat mw onderuit schuift op haar matras, 
Dus als het hoofdsteun omhoog wordt gebracht, breng dan eerst de knieknik 
omhoog, zodat mw niet onderuit kan schuiven. 

Pijn: 
Mw, zegt tijdens mijn bezoek telkens 'pijn, ik heb pijn .. '. Na doorvragen zegt mw pijn 
te hebben in de billen. Fentanyl is gestopt, maar Paracetamol lijkt niet voldoende. 
Verpleging geeft ook aan dat mw regelmatig roept dat ze pijn heeft. Graag bespreken 
met de arts!! Kwaliteit van leven! 

Bij de artsenvisite: 
Graag mijn rapportage laten lezen wanner de arts vandaag op de afdeling komt 

j Fysieke klachten 1 [ Opmerkelijk j [ Pijn / 

(sFeekuur/ afspraken hu�

Mw was tijdens alle 3de rondes wakker. Mw. Heeft vannacht in totaal 150 cc 
gedronken 0703 

J.W.  

woensdag :;o septernbur 20 i 6 

Mevr had vanmiddag bezoek van familie uit suriname, vond dit heel leuk. Deze had 
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speciale soep mee genomen en daar heeft mevr maar een paar happen van op. Gaf 
zelf aan geen trek te hebben, maar als het word aan geboden dat zou mevr wel wat 
nemen. Had nog maar 100 cc geurineerd en was een beetje inc van breierige 
ontlasting, kreeg wisselligging. Hielp goed mee en gilde niet zo. 

[ Familie I [ Stemming ] _ 

Morgen wordt de kantelrolstoel gebracht voor mw., ze hadden er nog 1 op voorraad. 
Dochter is op de hoogte. 

Mw. kreeg haar zorg. dronk brinta pap, at danoontje en dronk nutridrank. Mw. had 
geen bloed meer in urine, 500cc urine. Wondverpleegkundige komt morgen om 9.00 
uur bij mw. en arts komt visite lopen.Mw geeft pijn aan bij de zorg. 

1 Artsenvisite j j Fysieke klachten I ] Pijn ) 

Mw. Heeft steeds meer bloedverlies via de urine ? 
1 ste ronde weinig 
2de ronde meer bloed in de urine 
Mw. Heeft veel pijn met het draaien. Mw. Gilt dan. 

Opmerkelijk j L Niet pluis ] 1 Pijn 1 [ Fysieke klachten 1 

11ber ;1015 

Had vanavond 100 cc in urinezak zitten. Mw heeft 2 danoontjes op en halve beker 
thee en een halve renilon 

-

Mw. werd op bed gewassen, had geen urine productie, blaas spoelen is niet gelukt 
loopt niet door. 
Met verzorgen geeft mw. pijn aan. 
Mw mag p/o huisarts een nieuwe katheter. Wondverpleegkundige komt niet vandaag 
omdat ze geen vervoer heeft. Dochte1· heeft haar- gebeld, Niet bekend wanneer ze 
komt. De wondverpleegkundige een mail gestuurd met de vraag wanneer ze komt. 
Mw heeft een nieuwe katheter gekregen en deze loopt goed. 

[ Pijn 1 

Matras bij mw. Was leeg. 
Stekker was uit het stopcontact 
Stekker weer in het stopcontact gedaan .bij controle na 30 min .was het bed weer 
goed gevuld met lucht. 
2deronde mw. Wissel ligging gegeven. 
Mw. Vind het niet prettig. Mw. Gilde van pijn of angst 

Opmerkelijk 1 [ Niet pluis [ Fysieke klachten 1 ! Pijn 1 

•na t1dag ?.8 <:cptemhe1 20 J r1 

mw zat onder het dunne def, mw verschoond met een collega en de wonden opnieuw 
verbonden volgens wondbehandeling. 

Context van het gesprek 
Dokterspreekuur 
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Reden voorde verandering 
28/09/2015 

Aanpassingen 

spreekuur/ afspraken huisarts 
✓ Arts

Lable Care 

Mw geholpen vanmorgen met twee mensen. Mw zat vanmorgen geheel onder de 
dunne def. Mw geeft veel pijn aan tijdens de zorg. Mw haar wonden opnieuw volgens 
wondbehandeling verzorgt. Mw zit in haar rolstoel niet comfortabel. Mw eet slecht en 
drinkt slecht. Mw weigerde haar pap. Met huisarts besproken om evt de catheter te 
verwijderen. In overleg met dochter verzorging en dr Datema bliJft de catheter zitten. 
Spullen worden geregeld. Uitvoeringsverzoek is aanwezig in dossier. 
Met dochter over het comfort van mw gehad en dan voornamelijk de belasting op mw 
haar stuit in de rolstoel. Voorstel om mw op bed te laten en in zithouding te zetten bij 
de maaltijden . Verder mw om de 3 uur wisselligging te geven. Dit ontlast haar stuit. 
Dochter is het l1ier mee eens. Wel graag de komende dagen goed rapporteren hoe 
het gaat en of het beter is voor mw. Morgen ook even overleggen met de 
wondverpleegk undige. 
Mw is vanmiddag met 3 personen naar bed geholpen. Mw zat weer geheel onder de 
dunne def. Mw haar verband was ook geheel vies. Er nu mepilex erop gedaan dit 
voor de hygiene. Graag morgen bespreken met wondverpleegkundig 

L Opmerkelijk j 

1ste ronde was mw. Wakker en lag in de lucht tegrijpen en aan de papagaai tevoelen 
2deronde was mw. Wakker. Even met mw. Gepraat .mw. Lag tebidden tot Godvoor 
hulp zei mw. Zelf 
3de ronde had mw. Had benauwd, puf gegeven en even met mw. Gepraat. Ademen 
ging beter. 
Mw. Heeft hele koude benen en armen. Moltondeken over de benen gelegd. 

f Niet pluis ] 1 Opmerk� [ Stemming 1 

Mevr had 250 cc geurineerd, urine zag donker van kleur. Heb mevr soep gegeven, 
hield groente in wangzak en slikte deze niet door. Mevr ging om 20.45 naar bed. 

... 

mw was vanmorgen aan het gillen terwijl je mw niet eens aanraakt .mw wilde 
vanmorgen ook geen pap sloeg dit weg heb mw hier de helft van gegeven 

Opmerkelijk I ] Niet pluis 

bij de 2de en 3de ronde was rnw. wakker 

Opmerke!._] L Niet pluis J 

Mevr was een beetje inc van dunne ontlasting, wondje werd opnieuw verbonden bij 
haar lies. Zat in de rolstoel veel met de ogen dicl1t en reageerde goed bij aanspraak. 

[ Stemming 1 
-

In de overdracht van de Internist 23-9-2015 staat dat het advies is om de Fentanyl 
niet te herstarten. Mw. had geen fentanyl pleister meer op geplakt zitten.De 
schoonzoon vertelde ook blij te zijn dat de fentanyl gestopt is en dat rnw. Landveld 
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* 

Lable Care 
daarom niet meer zo suffig is. Mw. heeft de helft van haar warme maaltijd op gegeten 
hier waren de kinderen ook erg blij om. 

Opmerkelij k 

Mw. heeft ondanks dat zij de pijnmedicatie een uur voor de zorg heeft gekregen veel 
gegild bij het verzorgen van haar, Wanneer je ook maar een arm of een been optilt of 
verlegt kreunt mw. of gaat gillen, Bij het uit bed halen gaf mw. ook veel pijn aan bij 
haar benen. Graag goed kijken of de banden onder haar benen goed zitten anders is 
dit heel pijnlijk. Mw, heeft griesmeel pap gegeten en dronk goed. Ik vind dat mw. niet 
erg goed zit in haar rolstoel graag maandag actie hiervoor ondernemen. 

1 Pijn 1 ... l __ o_p_m_e_rk_e_lij _k__,

Mw is vroeg naar bed gebracht, t1eeft veel geslapen in haar stoel, Heeft weinig 
gegeten wel gedronken. Mw gilt bij het helpen naar bed. Medicijnen en 
verbandspullen zijn binnen gekomen. Mw krijgt fentanyl n1aar is niet bekend wanneer 
zij de laatste heeft gehad.

[ Pijn j I medicijnen 1 

Mw is weer thuis uit het ziekenhuis. Mw haar zorg is onveranderd. Mw krijgt gehele 
adl hulp en wordt met de passieve tillift geholpen. Mw zat in het ziekenhuis een paar 
uur in een aangepaste rolstoel. Mw moet geholpen worden bij de maaltijden. Mw heeft 
een catheter deze mag eruit In overleg met ziekenhuis doen we dit maandag als arts 
e1· is. Zodat er gekeken kan worden of mw goed plast. Er wordt een 
uitvoeringsverzoek gefaxt. Mw is in het ziekenhuis geprikt voor inr dosering is 
doorgebeld. Maandag wordt mw geprikt door de trombosedienst. Ook heeft rnw een 
wondoverdracht wondspullen worden door ziekenhuis gefaxt naar de korenaar. 
Ontslagrecept is ook gefaxt naar korenaar. Ook is dietiste bij mw geweest in het 
ziekenhuis, En heeft aanvulling gegeven van energie en eiwitrijk dieet Dit gemaild 
naar dietiste 

Opmerkelijk j �[ __ N_ie_t_p_lu_is� 

Op mw de kamer is een zitkussen gevonden van de buurman t1ier hebben we naar 
lopen zoeken en kussen van mw lag bij buurman in kast graag attentie hierop 

Opmerkelijk 1 1 Niet pluis 

donderrlziu 24 !-öv plc�rnliF:1 20 l h 

Mw komt morgen na 11,00 uur uit het ziekenhuis tlluis. 

1 Paramedisch J

Vraag 
Rolstoel voortgang 

Analyse 
Vertrouwelijk 

Conclusie 

d i11srJc1g ? :,cptcmber 01 ;'J 
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29-12-2015 Labl e Care 
Dochter van mevr. gesproken ivm aanvragen rolstoel. 
De vraag is of zij hier achter zou staan, als er een passieve ( kantel rolstoel) 
aangevraagd zou worden bij de WMO 
Dochter vertelde n,ij, dat zij dit onlangs al heeft. gedaan. 
Mevr. ligt nu in het ziekenhuis. Mocht ze erUJt komen en terug keren naar liet vzh, 
dan zal dochter kiJken of zij een kantel rolstoel kan gaan huren bij de thuiszorg 
winkel. Ook al gaat dit geld kosten. Dit is voor mevr een betere situatie dan de 
fauteuil waar mevr. nu in zit. 
Verder heeft. haar dochter in het gesprek medegedeeld dat mevr. hopelijk op korte 
termijn in een vph opgenomen kan gaan worden, daar zij achteruit gaat en eerder 
een cliënt voor het vph is. dan voor· het vzh. 
Indien dit gaat gebeuren, dan zal mevr-. de aanvraag bij de wmo stopzetten, daar zij 
dan vanuit de AWBZ een rolstoel krijgt. 

Mevr. houdt mij(de ergotherapeut) op de hoogte vwb de ontwikkelingen. 

Beschouwing 
Vertrouwelijk 

q :> 1 !:>i"}p .tnbt r, 1)1'", 

Een meneer van firma HMC hulpmiddelen centrum heeft matras van rnw weg 
gehaald deze stond tegen over kast van 534 

VI IJcl g 18 Sf p c1nbc1 2015 

Mw werd adl geholpen en haar wonden werden verzorgd. Mw gaat naar ziekenhuis 
voor controle pacemaker met dochter.( isha). 
Om 18.20 ging ik naar mw haar kamer, mw haar dochter was aanwezig. Zij vertelde 
dat haar moeder is opgenomen in het bronovo ziekenhuis afdeling Wilhelmina. Er 
was bij mw bloedgeprikt en ze had hoge onstekingswaarde. Mw krijgt nLr onderzoek 
van neuroloog vanwege trage reactie o.a. De chirurg gaat kijken of mw fistels heeft. 
De wondverpleegkundige gaat kijken naar doorlig wonden. Verder komt er volgende 
week een specialist ouderenzorg bij mw. Dochter heeft baxterrol en pufjes en 
oogdruppels meegenomen. Dochter verwacht dat mw zeker tot volgende week 
donderdag in het ziekenhuis moet blijven. Dochter wil geen soloslot op de deur. 
Mutatie is geschreven. 

Opmerkelijk 11 Familie I Niet pluis 

donnt�rdr1g t , ,, .pteml1e, 01 fi 

M evr is rnet de passieve tillift naar bed gebracht, reageerde goed. Had nog niet 
geurineerd. wel voldoende gedronken. 

Dochter vroeg nog over de pijnstillers, aangegeven dat rnevr 3 x p.d. 
Parace1a111ol/codei11e krijgt Wil dit graag 2 x dgs dit was vorige week ook zo , op TT 
lijst gezet. En ook dat mevr fentanyl pleister had om de drie dagen. 

1 medicijnen 1 

Mevr heeft 200 cc bauilion op en 100 cc water 

Conte><t van het gesprek 
17-09-2015 mw. is besproken bij de h.a.

Reden voor de verandering 
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Doktersspreekuur

Aanpassingen 

spreekuur/ afspraken huisarts
✓ Familie of naastbetrokkene
✓ Arts

Lable Care 

Mw heeft vanmorgen van dochter drinken gehad en later van ons brinta, een volle
beker, plus een beker water met med en de nutridrink.
Mw gaf erg veel pijn aan tijdens de zorg,
Tijdens lunch heeft mw paar hapjes warmw maaltijd, bouillon en toetje op.
Mw legt zelf steeds lepel neer en toont geen initiatief, je moet mw met alles helpen
De mat van de tillift zit nog onder mw en de baleinen die er aan de bovenkant inzitten
hebben we eruit gel1aald en voor de tv gelegd

De renilon komt vanmiddag binnen voor mw.

Vraag 
Observatie eten en drinken en zithouding stoel

Analyse 
Vertrouwelijk

Conclusie 
Bij mevr. een eet observatie gehouden.
Mevr. krijgt gemalen eten, bouillon en een toetje.
Bij alle momenten kan mevr. zelf met de lepel het eten naar binnen krijgen. dit is geen
probleem. alleen moet mevr. steeds gestimuleerd worden om te gaan eten. Mevr.
neemt geen enkel initiatief.
Dit zal mevr. ook niet krijgen, ook gezien haar ziektegeschiedenis. Mevr·. is niet
trainbaar en zal afhankelijk blijven van de zorg.

Daarnaast heeft mevr. geen goede zithouding in de stoel waarin ze zit Ook niet
bevorderlijk voor het eten. Advies is een kantel rolstoel, daar mevr. ook met passieve
tillift geholpen wordt. De rolstoel kan geheel op maat worden gemaakt met de juiste
ondersteuning een een juist AD kussen.
daarnaast zal er eventueel een werkblad op kunnen komen, zodat haar eten en
drinken hier opgezet kan worden.
Ik zal contact opnemen met haar dochter of zij hier achter staat.

Aanvraag rolstoel WMO duurt wel 18 weken voordat deze in behandeling kan
worden genomen, vanwege de enorme achterstand die de gemeente heeft.

Beschouwing 
Vertrouwelijk

Mw kreeg haar verzorging, heeft 200cc gedronken.

Call centerarts is geweest ook naar mevr 17aar longen geluisterd(was goed) Heeft
ook naar het verhaal en de zorgen van de dochter gehoord en heeft ook uitleg
gegeven dat er wel pijnstilling gegeven moet worden. Dat mevr morgen met eigen
huisarts verder moet gaan. Graag wel aandacht voor drinken, dochter heeft mevr 2x
water gegeven, de bijvoeding, bouillion en dit lukte haar wel.

[ Familie j ! spreekuur/ afspraken hu� !:;,
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W-12-2015 Lable Care 
Net gebeld door callcenter mevr haar dochter had gebeld naar hun over haar moeder· 
en heeft haar verhaal verteld en haar zorgen en dat moeder naar een verpleeghuis 
moet. Mevr van callcenter had het gevoel dat zij het probleem vanavond op moest 
lossen en dit zo niet ging. 

Niet pluis j [ 
__ 

O_p_m_e_r_k_e-lij-k-1 Ee J 

Mevr haar dochter was niet blij hoe moeder erbij zat, ook dat zij niet genoeg de 
bijvoeding krijgt. Heb wel aan gegeven dat als mevr iets niet wil dit ook niet neemt. 
Dochter· begon over dat in haar cultuur niet zo makkelijk op word gegeven. Denkt nu 
dat rnevr zo duf word door de fentanyl pleister en dat daar mee gestopt moet worden, 
had advies gevraagd bij apotheek en daardoor zou haar moeder niet meer goed 
kunnen reager·en en slikken. 

[ Stemming 1 1 Fysieke klacht� [ medicijnen 1 

/\rts die bij de trombosedienst aangesloten zit stelt de vraag of wij nog door moeten 
gaan met het bepalen van de INR bij mw., gezien de lichamelijke toestand van mw. 
Deze vraag heb ik bij haar huisarts neergelegd met de vraag of zij contact kan 
opnemen met de specialist die dit medicijn voorgeschreven heeft. Volgens de dochter 
van mw, is dit de cardioloog. 
Deze vraag wordt rnorgen besproken op de doktersspreekuur. 

1 medicijnen] 

Wond beoordeling 
Op verwijzing huisarts en verpleging de wonden beoordeeld. 

1925 

E.E.  

1818 

E.E. 

1625 

/.H.  

2152 

S'tuit J.H.S.  
Vanuit de bilnaad richting beide billen meerdere oppervlakkige huiddefecten, en in de 

 bovenkant van de bilnaad is de wond dieper, 
T: 100%, rood 
1 geen infectieverschijnselen 
M Vochtig 
E: wondranden verder intact 

Advies: 
2 à 3 x per week 
- Wonden goed uitspoelen
- Drogen met een gaasje
- Breng Nu Gel aan in de wond die zich bovenaan in de bilnaad bevindt (de diepere
wond)
- Breng een Mepilex Sacrum Border aan, zodanig dat de wonden die lager gelegen
zijn vanuit de bilnaad ook bedekt zijn.

Diverse wonden door vochtletsel (smetten), o,a. binnenzijde van linker bovenbeen: 
- Bij elke verschoningsmoment, minimaal 3 x per dag de huid van de liezen,
binnenzijde bovenbenen, labia. billen etc reinigen met water (geen zeep gebruiken).
Goed deppend drogen,
- Breng een laag van 2 à 3 mm Proshield Plus aan op de huid van liezen, binennzijde
bovenbenen etc. aan,

En verder: 
- Er wordt een verwijzing ergotherapie gestuurd naar de ergotherapeuten van het
Gulden Huis. graag advies voor
> Zithouding/ lighouding
> Transfers, glijzeil'?
> Tillift naar bed, Mw komt niet hoog genoeg naar het bed
- Om de huid van de benen van elkaar te houden kan aan familie gevraagd worden
katoenen broekjes met pijpjes te kopen
- Dochter heeft een brief voor mij achter gelaten met de vraag wat er nog
geadviseerd wordt ten aanzien van vitaminen en mineralen. Ik heb overlegd met de 
huisarts en ik vraag of diëtist op ko,te termijn bij mw kan komen (Miriam Endhoven),
Willen jullie dit aan dochter overdragen?

Huisarts heeft het ZN ïormulier voor alle materialen naar Combi Care gestuurd, 
verbandmateriaal kan dan in het vervolg direct via Combi Care besteld worden. AUB 
verbandmateriaal dan niet meer via de reguliere apotheek, aangezien dit een 
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29-12-2015 LableCare 

probleem kan zijn met de vergoeding voor de verzekering. 

1 Fysieke klachten 11 spreekuur/ afspraken huisarts j 

Mw. met passieve tillift op postoel gezet alleen missen we band voor mw. op postoel 
te zetten. Zouden jullie deze morgen willen bestellen. Mw. keek met veel plezier naar 
de tv. Brintapap heeft mw. opgegeten. 

j Fysieke kla� 

Vandaag is de fentanyl pleister weer geplakt. 

L Opmerkelijk 1 

67 ,9 kg 
Weegstoel 

dochter van mw heeft een anti decubitus zitkussen geregeld. deze word morgen 
geleverd, er moet wel nog een machtiging aangevraagd worden bij de huisarts en 
dan kan deze na gefaxt worden naar het bedrijf waar het zitkussen vandaan komt. 

mevrouw is vanmiddag om 12. 00 uur weer begonnen met fentanyl 12 mg. 

[ medicijnen 

Gisteren is passieve lift geleverd maar met te kleine hangmat. Deze is vandaag 
omgeruild voo1· een goede en is lift dus nu bruikbaar 

Wondverpleegkundige is geweest vandaag. Zij gaat nog verslag maken. Verwijzing 
van arts meegegeven 

1 Artsenvisite j 

Contact opgenomen met huisarts wat de bedoeling is, Paracetamol(wat mw al had) of 
paracodeîne wat gisteren is binnen gekomen. Het leek of Dr v Velzen dit niet kon 
terug vinden in hun systeem. Gezien dit ook sufheid kan veroorzaken en fentanyl 
toch weer gestart is lijkt het arts beter om toch gewoon door te gaan met 
paracetamol 1000mg 2 tot 3x clgs. Dr v Velzen geeft aan dat het moeilijk is omdat 
dochter zowel dr v Velzen als dr datema benaderd voor vragen/oplossingen. Doosje 
paracodeïne in mandje afgesloten kastje gedaan 

j Fysieke klachten ] 1 Familie 1 [ medicijnen j 

maaml i'ln 14 ., .ptemh r 20 i 5 

Fentanyl is nog niet gestart, ik had mw om 19.30 nog een paracetamol gegeven. 
Latter hoorde ik dat de Fentanyl weer moest starten. Morgenochtend aub starten. Er 
is ook paracodeine binnen gekomen. Als arts morgen belt dan vragen of gewone 
paracetamol of paracodeine. 

L.iimerkelijk 1 [ medicijnen 1 

Context van het gesprek 
14-09-2015 h.a. heeft gesproken met dochter en schoonzoon
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29-12-2015 

Reden voor de verandering 
Doktersspreekuur 

Aanpassingen 

spreekuur/ afspraken huisarts 
✓ Familie of naastbetrokkene
✓ Arts

Lable Care 

Donderdag 17 september komt de ergotherapeut bij mw om 12.00. Op verzoek van 
ergotherapeut dan de wanne maaltijd aan mw geven zodat zij kan zien hoe mw eet. ( 
isha). 

Met dochter afgesproken dat mw elke ochtend brinta krijgt met lactosevrije melk. Deil 
ook om 15.30 aan mw geven. Alles noteren wat mw aan eten wordt aangeboden en 
wat mw daadwerkelijk eet. Zodat we een beeld krijgen wat mw lekker vindt. 

Opmerkef] 

Mw vanmiddag geholpen met het lunch maaltijd. Bij elke hap spuugde mw haar eten 
uit Me gaf aan dat ze niet wilde eten en dat ze het niet lekker vond. Mw aangegeven 
dat ik het eten even laat staan dat als ze er toch trek in krijgt dat ze toch verder kan 
eten. 

[ Opm� 
_, 

mw was vanmorgen erg inco van ontlasting dit was gewoon waterig. mw heeft geen 
brinta gekregen vanwege vele ontlasting mw heeft rijsten wafel gegeten afteken lijst 
op kamer is hoeveelheid ontlasting ingevuld. 

contact opgenomen met apotheek met de vraag of mw. haar medicatie gemalen mag 
worden. alle medicatie mag gemalen worden en de omeprazol mag open gemaakt 
worden. 

Opmerkelijk J I medic�nen 

Mw gaf vanmorgen erg veel pijn aan pijn het wassen. voornamelijk bij mw haar stuit. 
Op stuit en 111 bilnaad zitten meerdere open plekken. Ook op been zit een open plek. 
E1 is meplilex lite opgedaan. 

Or van Velzen belde dat in overleg met mw haar dochter de fentanyl pleister per 
direct gestopt moet worden. Dochter had bij huisarts aangeven dat mw er erg suf 
van werd. Or Datema komt vanmiddag bij haar langs vanwege mw haar stuit 

Opmerkelijk 

.zoncfaq 13 r,epternber 2015 

Mevr lag met haar hoofd naar achter in haar stoel en met haar ogen dicht, r·eageerde 
wel op aanspraak. Mevr rond 17.00 naar bed gebracht samen met mevr haar 
dochter, daar mevr zo duf was. Was ook inc van dunne ontlasting. 

1 Familie j �'
https:/ /Il o.l able. orgl#rapportage/rapportage/cl i enVCI i ent_ 0 _ e9bfa1 c 7 421 a488c9dfc0dcbf20ecc43 
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29-12-2015 Lable Care 

Mw. is gedoucht. Mw. krijgt haar medicijnen moeilijk weg. houdt het in haar mond. 
Morgen apotheek vragen of medicijnen gemalen mogen worden. 

[ Fysieke klachten 1 

Dochter kwam om 17:15 dat 111w erg suf was en geen contact met haar kon krijgen. 
Dochter wilde weten hoeveel paracetamol mw slikt. Vind 3000 mg per dag te veel. 
Afgesproken dat we die van 12 uur laten vallen maar dat mw ze wel krijgt voor de 
ochtend en avondzorg. Vanavond mag mw ook geen paracetamol meer.Misschien 
dat mw morgen wat beter aanspreekbaar is want er komt visite. 
Maandag om 15.00 komen ze van 111edipoint voor een passieve tillift. Dochter kornt 
ook maar of er ook iemand van de zorg bij aanwezig kan zijn. 
Mw om 18:30 samen met de dochter naar bed gebracht. Zij wil graag dat tiaar 
moeder vroeger naar bed gaat. 

Niet pluis 1 [ Opmer� 1 Familie 1 1 medicijnen ! 

Verslag van psycholoog (Sandra Hazebroek) van 4 september zit in dossier bij 5d1 

(!afamed� 

Vochtlijst 1 000 neergezet (ml). 925 opgenomen (ml) 

Heb een mail gestuurd naar wondverpleegkundige dat de wonden erg ruiken en voor 
verder beleid Mw. was erg stilletjes vandaag. 

Niet pluis ] [ Opmerkelijk 

vnjcJag 1 1 seplcmb�r ' 1.11 5 

Vandaag heeft er een gesprek plaats gevonden tussen dochter en schoonzoon van 
mw., mw. zelf en mijn persoon. Samen hebben wij het welbevinden van mw. 
besproken en afspraken hie1 over gemaakt. Zowel dochter als schoonzoon geven 
aan dat het belangrijk is dat: 
- mw. geen pijn mag lijden;
- mw. geen ongemakken heeft;
- de wonden goed verzorgd worden in de hoop dat de pijn afneemt.
- mw. niet de hele dag alleen is op haar kamer en niemand ziet. Ze zijn tot nu toe
tevreden dat de zorgmedewerkers regelmatig om het hoekje komen kijken; 
- rnw. te eten krijgt wat ze lekker vindt Voorbeeld: mw. vindt kroepoek lekker. Indien
ze deze om 08:00 wil eten, deze ook geven. 

Dochter en schoonzoon hebben het gesprek als prettig ervaren. 
Het dossier van mw. wordt aangepast door mij. 

1 Familie 1 � 

Mvr gaf tijdens de adl alleen p!Jn aan toen wij haar wonden gingen verzorgen, t ijdens 
het draaien in bed was het meer angst waar mv last van had. 

[ Fysieke klachten ! 

Vochtlijst 1.150 ml ingenomen 
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W-12-2015 Lable Care 

d H de,··I( c '10 eple,n )e 20 5 

Trombosedienst heeft gebeld dat mw vandaag nog vitamine k krijgt Arts van 
trombosedienst gaf verder aan dat het niet zinvol mee1· is dat mw onder behandeling 
is van trombosedienst, onder andere door slechte nierfuctie en lichamelijke 
achteruitgang. Huisarts was nog in huis en dit met haar besproken. Volgens huisarts 
gaat dit via de internist. lsha gaat contact opnemen met mw haar dochter om dit 
verder te bespreken. Mw heeft om 18.00 vitamine k gehad. Dochter kwam mij om 
19.00 halen of ik haar wou helpen om haar moeder naar bed te brengen. Dit is 
gebeurd. Tegen dochter gezegd dat mw vitamine k heeft gehad maar niet over hel 
lrombosecllenstverhaal gesproken. Dochter zei dat ze morgen namelijk een gesprek 
heeft met !sha. Mw haar nekbel is nergens te vinden weet iemand hier iets meer van. 

Opmerkelijk I Familie j I medicijnen 11 spreekuur/ afspraken huisarts 

mw heeft vanochtend een ontlasting explosie gel1ad. me zat helemaal onder het 
ontlasting. mw met 2 ve rzorgende onder de douche geholpen. 

vanrniddag rnw geholpen met het lunch maaltijd, mw slikt haar eten niet in. ze blijft er 
op kauwen. na een tijdje haalt me het eten uit haar mond en zet het terug op het bord. 
mw heeft wel haar toetjes helemaal op gegeten. 

L Opmerkelijk I 
C> 

Mw heeft een lucht wissel matras gekregen. 

Opmerkelijk 

••oens rnb 1 201 fi 

Er is een gesprek geweest met zorgmanager. familie en contactverzorgende omtrent 
de zorg. lsha gaat tijdelijk de zorg overnemen (voor haar studie) van mw. in 
samenwerking met contactverzorgende. Volgende week is er een gesprek met 
familie en contactverzorgenden en worden er afspraken gemaakt. 

1 Fysieke klachten j 

mw heeft vanmorgen van dochter enjuice gekregen . ipv nutridrink dochter heeft dit 
zelf geregeld met dietiste en heeft dit zelf gekocht bij apotheek 

�ilie} 

Dochter heeft vanmiddag contact gehad met Drv Velzen, mv krijgt nu fentanyt 12 
meg pleisters. vanavond 1 opgeplakt. Dochter gaat ook al�koord met 3x daags

paracetamol 1000mg, de macrogol en lactulose, Toen collega en ik mvr naar bed 
gingen brengen was dochter nog aanwezig. Dochter bracht zonder aankondiging zok 
in moeder haar liezen aan maar dit was veel te veel. Dochter gezegd dat dit maar 
dun opgesmeerd mag worden, 

� 1 Fysieke klachten 1 1 Familie 1 

Vochtbeperking 1500ml 975 ml ingenomen 
2x inc v urine en 1x geurineerd po de po-stoel 
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Context van het gesprek 
Aanpassing 

Reden voor de verandering 
Aanpassing 

Aanpassingen 

Lable Care 

continentie, lichaamshouding, aan- en uitkleden, hygiëne, leefomgeving, autonomie, 
dagstructuur 
15 activiteiten 
1 hulpmiddel 
2 wensen van de cliënt 
✓ Beslissingsbevoegde: cliënt of vertegenwoordiger

Mw gaf vanmorgen erg veel pijn aan tijdens de zorg. Mw is ook erg angstig tijdens de 
zorg. Er zat erg veel zok in mw haar buikplooi ook in mw haar bilnaad en liezen zat 
erg veel zok. dit is schoongemaakt met zoete olie. buikplooi ziet er mooi en goed uit. 
Daar geen zak opgedaan. In bilnaad zilten twee wondjes deze behandeld met 
cutimed hydro. Ook heeft mw op haar li been ook een wondje deze ook behandeld 
met cutimed hydro. 

Opmerkelijk 

Bij de Vegro een AD- wisselliggingsmatras besteld voor de open stuit, deze wordt 
morgen bezorgd. 
Wondverpleegkundige gebelt: mw. heeft op stuit een open plek van 2 cm doorsnee is 
rood doorbloed en oppervlakkig, wond op bovenbeen aan de achterkant is 1 cm 
doorsnee, oppervlakkig, ziet rood en is vochtig. Vertelt dat er cutimed hydro op de 
wondjes gaat en er een AD- wisselliggingsmatras is besteld. Mw. krijgt nutridrink. Dit 
was goed. Wondverpleegkundige heeft geen tijd om deze week langs te komen of 1,ve 
morgen foto's van de wondjes kunnen maken en naar haar willen mailen dan geeft ziJ 
er donderdag een reactie op, 

Collega van Hof van Miller gaf door dat mw. vanmorgen niets van haar boterham 
heeft gegeten, pap aangeboden dit wilde mw. niet eten. Tussen de middag pap en 
soep aangeboden, bij mw. gaan zitten en praatje gemaakt, maar mw. wilde niet eten. 
Een vrijwilligster heeft toen mw. geholpen met de soep en de pap. Mw. wilde alleen 
naar de kamer en vertelde pijn te hebben. Mia van Hof van Miller. 

1 Fysieke klachten 1 

dietist: Ik laat de voeding even zoals het nu is (een eetverslag bijhouden was niet 
haalbaar volgens Yvonne). Ik wacht gesprek af tussen EWer en dochter van mevr 
Miriam Endhoven 

Mw heeft 950 cc gedronken 950 ml ingenomen 
mw was 1 eenmaal inca van urine 

Mw op po gezet mw heeft hier 20 minuten op gezeten zonder resultaat maar mw de 
inco was wel verzadigd dus l1eeft een gediplomeerde hier een urine strip door 
gehaald HB was 3+ en PH 8 toch proberen om urine op te blijven vangen. 

Opmerkelijk J 

Mw heeft om 12.00 half kopje bouillon op Mw wilden haar toetje ook niet dit voor Mw 
in de koelkast gezet. 
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Medicîjn(en) 7 sep. 2015, 09:00 
Slaapkamer, LHF Team B (8422) 
Geen gevolgen 
er is bij rnw een slow k tablet gevonden in bed 

Lable Care 

Wat ging er mis? Cliënt heeft medicijn niet ingenomen 

Oorzaken Vergelen 

i :w1.;f h!J(,c.vmkt c/001 Oe/J(lra/1 van Moors! op 0/ 09-'f(i ·U:57 

rnw was vanmorgen inca van def en urine ontlasting heeft een geur als (amoniak) 
tijdens het draaien van rnw lag rnw op een slow k tablet mw was weer erg aan gillen 
tijdens adl mw wilde niet dat wij l1aar verschoonde En ook geregeld met dag 
verzorging dat mw daar haar soep nuttigd 

j Stemming j Pijn 1 §ieke klachten 1 

70 1d.:1ÇJ (> � ,pi Il ber 

Vochtlijst 1.225 ml ingenomen 

Vandaag de warme maaltijd om 12.0üu gegeven, mv vind het eten echt niet lekker zit 
er eindeloos op te kauwen en slikt het vervolgens niet door of met moeite. Mv heeft 
een paar hapjes gegeten, het toetje at mv erg makkelijk op. Met dochter overlegt orn 
toch de maaltijd weer te malen maar dochter is tevreden als moeder bouillon en de 
nutridrink drinkt en een toetje eet. Lukt het om iets van de warme maaltijd te laten 
eten dan is het meegenomen. Dochter zou nog komen om haar moeder te dol1chen. 

mw vind ht niet prettig als we met adl bezig zijn mw reageerd ook niet vriendelijk op 
personeel mw denkt dat we haar laten vallen gevraagd waarom mw erg gilt en boos 
reageerd mw heeft hier geen antwoord op in gevuld door deborah. 

[ Pijn J I Stemming J [ Fysieke klachten ] 

Vochtbeperklng 1500ml 1.245 ml ingenomen 
Mv was 3x incontinent van urine, 1x van def en 1 x def op po-stoel. 

mw had vanmorgen erg veel pijn aan mw heeft tussen bilnaad een open wond mw 
was tijdens Adl aan het gillen terwijl je mw niet eens aanraakt mw heeft ook aan 
voorkant tussen benen 2vocht ballen zitten dat erg drukt tegen mw de !abia aan 
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1 Stemming 
� 

Opmer� 

Lable Care 

Dochter belde vanmorgen dat zij denkt dat haar moeder last heeft van 
niersteenkolieken, Dit zit in de familie, Dochter zou zelf smashdienst bellen voor 
advies, Dochter belde terug dat arts langskomt en dat er urine opgevangen moet 
worden, Mvr een tijd op de po-stoel laten zitten er kwam echter geen urine wel 
ontlasting,Mvr kreeg vanmorgen haar zorg gilt bij iedere aanraking van pijn en angst. 
Mvr heeft een lelijke wond tussen haar bilnaad, hier duoderm opgedaan,Smahs arts 
is geweest, kon geen concrete klachten waarnemen, Mvr gaf wel pijn aan toen arts 
op mvr haar buik drukte. Daar er geen tramadol,brufen ef diclofenac voor 
geschreven kan worden ivm slechte nierfunctie mag rnvr tot 4x daags 1000mg 
paracetamol echter wil dochter dat mvr dit 2x daags krijgt De eerst volgende stap 
qua pijnbestrijding is de butranspleister maar dat wil dochter voorlopig nog niet.Om uit 
te sluiten dat l1et om nierkolieken gaat zal er via de huisarts een verwijzing moeten 
komen voor een echo, dochter denkt hier nog over na, Gemaakte afspraak nu is een 
deflijst bij houden en mv laten eten en drinken wat ze zelf wil. Urine controle doen. 
Morgen starten met tussen de middag warm eten aanbieden. 

j Familie ] I Stemming 11 Pijn ] _

Mw heeft bij binnenkomst om 18,00 gelijk vitamine K gehad, Mw voor transport naar 
bed i 1 uur ervoor) paracetamol gegeven. Volgens mij heeft dit wel geholpen, Mw 
kreeg verder hasr verzorging. 

Opmerkelijk [ medicijnen j 

Trombosedienst belde dat mw vandaag nog vitamine k moet hebben, Recept wordt 
naar apotheek gefaxd, 

Opmerkelijk [ medicijnen J 

Vochtbeperking 1500ml 900 ml ingenomen 
3x inc v urine 

Mw gaf tijdens de zorg erg veel pijn aan. Mw had toen net haar paracetamol gehad, 
Wil de nachtdienst deze met de laatste ronde geven zodat het al kan inwerken, 
Het plekje onder de bil is verbonden met mepilex border, Mw gaf ook erg veel pijn 
aan bij de anus ;dit is ook iets open. 
Mw ging naar hof van miller vandaag, 

Opmerkelijk 11 Fysieke klachten 1 

Mw heeft maar 2 stukjes brood op en 2 stukjes banaan, Mw heeft wel het flesje 
nutriclrink op . 

Mevr heeft niet veel gegeten volgens dochter. Ging om 21, 15 naar bed, Baxterrol is 
aangepast door apotheek, 

1 medicijnen 

Mevr haar docl1ter was er tijdens het eten. 
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Vochtbeprking 1500ml 650 ml ingenomen

2x 1nc v urine 

Lable Care 

Mw 1s weer thuis. Overdracht zit in dossier. Ontslagrecept is naar de korenaar 
gefaxt Dochter belde ook nog om te zeggen dat het echt door de tramal komt en dat 
we beter moeten opletten. Dochter gaat afspraken maken met EWer omtrent de 
zorg van mw. Mw zit nu in de stoel maar haar graag wel op tijd naar bed brengen 

Niet pluis j I Opmerkelijk j I Fysieke klachten j 

Dochter heeft vanmorgen contact gehad met Or v Velzen. in overleg met haar is mvr 
ingestuurd in het ziekenhuis. Medicatielijst is meegegeven. Dochter belde vanmiddag 
terug, mvr is opgenomen in het leyenburg ziekenhuis. Oorzaak dat mvr zich niet 
goed voelde is de tramadol omdat rnvr zwakke nieren heeft had dit niet 
voorgeschreven mogen worden. Mutatie is gemaakt, soloslot aangevraagd. 

1 Fysieke klachten j I Familie ) 

Dochter was bij mw rond 17.45 toen ze belde. Dochter vind moeder beduidend 
minder reageren dan gisteren. Ik vond mw ook wel stilletjes maar had geen 
vergelijking met eerde1·e dagen. Dochter verdenkt dat nierfunctie achteruit gaat(is nu 
nog maar 20%) Mw voelde op hoofd en handen erg klam. Bloedsuikercontrole 
8 2/saturatie 96%/ pols 52/temp oor 35.4(volgens rnij werkt deze niet goedl)/RR lukte 
mij niet te meten.Controles gedaan en SMASH gebelt. Dr. Lerendveld is geweest en 
deed controles opnieuw. Bij arts was temp 36.6 en RR 120175. Ook werd hart en 
longen beluisterd. Geen afwijkingen gehoord. Voor op het moment weet arts niet de 
reden van achteruitgang en ziet geen l'eden voor opname. Zou urineweginfectie 
kunnen zijn dus arts vroeg om urine na te kijken en bij afwijking of verdere 
achteruitgang SMASH weer te bellen. En anders morgen met eigen huisa,ts in 
contact over hoe nu verder. Bijvoorbeeld bloedprikken/nefroloog. Dochter geeft aan 
morgenochtend weer te komen en ziet moeder liefst opgenomen in ziekenhuis. 
Vanavond heeft mw l1alf uur op postoel gezeten helaas zonder resultaat. Blijven 
proberen Lll'ine op te vangen. Mw maakt intens vermoeide indruk 

1 Fysieke klachten 1 1 Artsenvisite 1 

Vorige rapportage is van collega. Omdat mw pijn aangaf met verschoning met 
rnedicatieronde mw paracetamol 1000mg gegeven z.n. Mw is stilletjes en geeft 
summier antwoord 

1 Stemming j [ Pijn j 

Mw gaf erg veel pijn aan tijdens het verschonen. 

-

Vochtbeperking 1500ml 1.275 ml ingenomen

2x flink inc v urine 

https ://fl o.l abl e. org/#rapportage/rapportage/cl i enVCI i ent_ 0 _ e9bfa1c7421 a488c9dfc0dcbf20eco43 
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29-12-2015 

Mw gaf erg veel piJn aan tijdens het ADL. 

1 Fysieke klachten ] 

68 ,9 
kg Weegstoel

Met kleding aan 

Lable Care 

Dokter belde dat ze mw haar dochter t1ad gesproken. De tramal wordt gestopt. 
Paracetamol blijft zonodig. Wel aan mw blijven vragen of ze iets wil hebben voor de 
pijn. 

! Artsenvisite 1 Opmerkelijk J � 1 Familie 1

Context van het gesprek 
31-08-2015 h.a. is in gesprek met dochter

Reden voor de verandering
Doktersspreekuur

Aanpassingen

spreekuur/ afspraken huisarts
✓ Familie of naastbetrokkene
✓ Arts

Vochtbeperking 1500ml 1.360 ml ingenomen 
3x flink inc v urine 

Mw reageerde erg boos vanmorgen omdat mw het maar niks vond dat mw geholpen 
werdt mw zei dat ze het allemaal wel zelf kon mw was hier niet in te corrigeren 

[ Stemming 1 

✓:ondag '.30 ,rnqustus 20î 5

Mevr had s'middags geen koorts temp 36 (oor) Heeft vierde deel van eten op en 
wilde om 21.00 naar bed. Had verder geen klachten. 

Vochtbalans 1.425 ml ingenomen 

Dochter belde zeer geagiteerd op omdat zij vond dat haar moeder verkeerd med 
kreeg. 
Toen mw in huis kwam heb ik haar meegenomen naar de kamer van haar moeder en 
kalm met haar gesproken, zij wilde de med lijst zien en een copie van krijgen 
Med lijst meegenomen en dochter wil dat per direct de tramadol en paracetamol 
gestopt worden, drt op !ijst geschreven, mw heeft ook een briefje gemaakt waarin zij 
benoemt dat er contra indicatie is tussen tramadol en prednison. 
Morgen even met de huisarts bespreken dat mw een comfortbeleid heeft en geen 
palliatieve zorg krijgt 
Paracetamol alleen bij pijn geven, dus ZN 

https ://fl o.l able.orgl#rapportage/rapportage/cl i ent/Cl i enL O _ e9bfa 1 c 7 421 a488c9dfc0dcbf20ecc43 
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W-12-2015 

1 Familie j L Opme� j medicijnen 1 

Lable Care 

dochter breng nieuwe vitamine B12 tabletten mee. Mw kreeg vanmorgen de laatste 
prednisolon tablet 

[ medicijnei_J 

Mw was vanmorgen. tijdens adl erg suffig mw was erg slaperig en keek heel erg 
andere kant op toen Mw op stoel zat zat mw gelijk al te slapen .Mw was ook gouden 
ring in bed verloren . vingers waren dun heb dochter gebeld en die zou deze mee 
nemen. 

Opmerkelijk 11 Familie j 

,::,terJ, q ?9 , ugu1>t11s 2015 

Mevr heeft voor haar doen redelijk warme maaltijd gegeten. Wilde om 21.20 naar 
bed. Kon zich goed verwoorden. 

[ Stemming I 
w

Vochtbeperking 1500ml 1.325 ml ingenomen 
2 x flink incontinent van urine en 1x geurineerd op po-stoel 

mw was vanmorgen in de war vond het rnaar raar dat mw vast zat aan tillift mw vond 
het maar niks mw zij ik kan zelf lopen mw wildde proberen zelf te gaan staan graag 
dit wel in gaten houden dal mw dit niet doet mw heeft ook plekje opstuit boven been 
deze is door gediplomeerde verzorgd. 

�� j Opmerkelijk 1 

Vochtbalans 1.405 rnl ingenomen 

Dagzorg vroeg of wij de nutridrink met mw iedere ochtend mee willen geven. 

_;;;;;;-,-

Vochbelans 1.265 ml ingenomen 
1265 heeft mw gedronken en flink geurineerd volgens lijst. 

Ve,wijrfe1 ä cloor Df1horah van Moorst 

https://flo.lable.orgl#tapportage/rapportage/client/Client_0_e9bfa1c7421a488c9dfc0dcbf20eco43 
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29-12-2015 

* 

Lable Care 

Mw t1eeft vitamine K gehad. Dochter van mw was bij mw op bezoek. Dochter zei dat 
ze mw nog anders vindt. Afgesproken om te wachten dat de prednisonkuur is 
afgelopen en dan te kijken hoe het met mw is/gaat 

[ Familie j [ medicijnen j 

Context van het gesprek 
27-08-2015 mw. is besproken bij de h.a.

Reden voor de verandering 
Doktersspreekuur 

Aanpassingen 
spreekuur/ afspraken huisarts 
✓ Arts

Vochtbalans O ml ingenomen 
mw heeft 1405 gedronken en er staat niet op lijst of mw geurineerd heeft 

Vochtbalans 1 .405 ml ingenomen 
mw heeft 1405 gedronken er staat niet op of mw geurineerd heeft 

mw gaf vanmorgen pijn aan aan de onderkant zat ook een beetje bloed aan was 
hand was niks te vinden graag in gaten houden. 

1 Fysieke klachten 1 

Mw haar inr is veel te hoog 7. Mw krijgt vit K. En mw mag t/m zondag geen trombose 
pillen. Maandag opnieuw trombose prikken. 

Opmerkelijk j 

Vochtbeperking 1500 ml 1.050 ml ingenomen 
2x flink incontinent van urine 

2016 

Logopediste is geweest,constateerde geen slikproblemen, logopediste komt niet 
meer terug. 
Mvr heeft een vochtbeperking op de vochtlijst is liet ook belangrijk of mvr 
urineproductie heeft. bv noteren of mvr incontinent is of op de po-stoel heeft 
geurineerd, 
Uitslag bloedprikken opgevraagd. deze was afwijkend, ass adviseerde dit morgen 
met huisarts te bespreken. 

[ Fysieke klachten 1 
,c::,,- -,

Vraag 
Intake logopedie 

Analyse 
Vertrouwelijk 

Conclusie 

https ://fl o.l abl e. orgl#rapportage/rapportage/cl i enVC I ienL 0_ e9bfa1 c 7 421 a488c9dfc0dcbf20ecc43 

1800 

M.N.  

151s 

A.A.  
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D.M.  

11 56 
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1 Q37
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29-12-2015

• 

Lable Care 

Intake + observatie logopedie: Geen slikproblemen. Eten en drinken gaat allemaal 
wat trager en moet gestimuleerd worden. 

Beschouwing 
Vertrouwelijk 

Behandeling 
Biedt eten en drinken aan wat mw. lekker vind. Overleg met familie over eet- en 
drinkwaren die mw. graag lust 

- Zorg dat mw. altijd goed rechtop zit bij het eten en/of drinken (zet haar· ook zo
recl1top mogelijk in bed, als zij in bed eet of drinkt)
- Gebruik liever geen tuitbek ers
- Begeleid mw. bij het eten: m.n. 's avonds als mw. moe is. Stimuleer haar om te eten
en te slikken.

Als er nogmaals vragen zijn wat betreft het slikken kan er contact opgenomen 
worden met mij of mijn collega Josephine Jansen, graag dan wel zorgen dat de 
verwijzing geregeld is. 
Logopedie wordt voor nu afgerond. 

ct111sdan 25 au9ustus 2015 

Vraag 
Slik problemen 

Analyse 
Vertrouwelijk 

Conclusie 
Mw. is door de diëtist aangemeld voor logopedie i.v.m. slikproblemen. 
Logopedist komt woensdag 26-08 om 09.30 bij mw. langs. 

Beschouwing 
Vertrnuwelijk 

Behandeling 
Actie zorg: verwijzing klaar leggen 

Context van het gesprek 
Aanvulling 

Reden voor de verandering 
Aanvulling 

Aanpassingen 

Voorbereiding cliëntbespreking 

✓ Beslissingsbevoegde: cliënt of vertegenwoordiger

Context van het gesprek 
Nieuwe meting 

Reden voor de verandering 
Nieuwe meting 

Aanpassingen 

lichaamshouding, Voorbereiding cliëntbespreking 

v
1 Beslissingsbevoegde: cliënt of vertegenwoordiger 

Context van het gesprek 
Gesprek 

Reden voor de verandering 
Gesprek 

Aanpassingen 

lichaamshouding, continentie, hygiëne, leefomgeving, bewustzijn voor gevaar, 
contact met anderen, dagstructuur 

3 activiteiten 

1 hulpmiddel 

https :lift o.l abl e. org/#f apportage/rapportage/cl i ent/Cl i ent_ Q_ e9bfa1 c 7 421 a488c9dfc0dcbf20ecc43 

1645 
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2�12-2015 Lable Care 
1 wens van de cliënt 
✓ Beslissingsbevoegde: cliënt of vertegenwoordiger

Context van het gesprek 
Voorbereiding gesprek met familie 

Reden voor de verandering 
Voorbereiding gesprek met familie 

Aanpassingen 

Voorbereiding cliëntbespreking 
✓ Beslissingsbevoegde: cliënt of vertegenwoordiger

Vochtbeperking 1500ml 1.100 ml ingenomen 
Eerdere vochtbalans is van een andere dag. Mvr was 2x incontinent van urine. 

Vocht-en voedingslijst 1.625 neergezet (ml), 1.195 opgenomen (ml) 
(Inge) 

Mw had geen zin in pap wilden liever een boterham heeft deze opgegeten en om 
12.00 een halve beker pap heeft dit niet helemaal opgegeten. 

Vochtbeperking 1500ml 1.900 neergezet (ml), 1.675 opgenomen (ml) 
2x incontinent 

Mw heef voor de adl tram al gehad.en gaf bij adl minder pijn aan. 

1 Fysieke klachten j 

Op vochtlijst worden dranken neergezet, maar er wordt niet bij gezet of het is 
opgegaan. Maar daar gaat men wel vanuit omdat het op de lijst staat Elke avond als 
ik werk staan er dranken op van de ochtend en middag maar niet of het is 
opgedronken. Opschrijven wat je neer zet en ook als het op is. Want zoals het nu 
gaat heeft het geen werking. 

Opmerkelijk ] ci" 

1alc1 dag ?· migu•·tus n 1 !J 

Vochtbeperking 1500ml 1.150 ml ingenomen 
2x incontinent van urine. Mv at 150cc pap, 1/2 beschuit, 10druiven, paar hapjes 
war·m eten en een toetje. 

vdjd,tfj 2·1 ,wqustus 2Dî h 

Mw heeft open plekje op linker bovenbeen achter, inadine opgedaan. 

https://ft o. l abl e.org/#rapportage/rapportage/cli ent/Client_ 0 _ e9bfa1c7421 a48Bc9dfc0dcbf20ecc43 
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29-12-2015 

[ Fysieke kla� 

Vochtbeperking 1500ml 1.400 ml ingenomen 
2x incontinent van urine 

Lable Care 

Collega gaf aan mij door dat mw een wondje heeft op boven been achter, Graag naar 
kijken, Graag in de gaten houden 

Opmerkelijk]

Op de dagbesteding gaf men aan dat mw, de pap slecht eet Zij nemen aan dat brood 
er toch beter in gaat bij mw, (Inge) 

Huisarts gebeld waar mw de prednison kuur voor gekregen heeft Huisarts heeft 
overleg gehad met specialist Deze denkt dat mw een aanval van jicht heeft gehad, 
En andere med zijn geen optie_ Dus voor een week een prednison kuur, Mw is er 
mee gestart 

Opme� 

Mevr heeft vanaf morgen prednisolon a 30 mg s'morgens erbij voor tien dagen, 

j medicijnen j 

Vochtbeperking1500 1 1.100 ml ingenomen 
2x incontinent van urine, Mvr heeft een paar hapjes van haar spagetti gegeten, 

dietist: a,h,v_ mail van dochter vandaag huisarts van Velzen gebeld, De dochter van 
mevr zat toevallig net bij de huisarts' Mevr is 13 kg afgevallen in 3 maanden (en geen 
16 kg in 2 maanden zoals dochter in mail schrijft)_ Huisarts en ik zijn het eens dat dat 
ook komt door vocht aftappen/plasmedicatie dus onduidelijk hoeveel effect door 
ondervoeding, Mevr eet diner slecht en dochter koopt grote flesjes Nutridrink, Ik 
regel machtiging voor compacte flesjes Nutridrink (1-2/dag, het is nu nog onduidelijk 
wat mevr zelf eet), Ook afgesproken dat ik logopedist inschakel ivm slikklachten (en 
bepaling van juiste consistentie van diner), huisarts schrijft verwijsbrief hiervoor, Bij 
voorkeur paar dagen eet-drinkverslag bijhouden, Evaluatie diëtist 7 september, 
Miriam Endhoven 

Bij het naar bed brengen, had mevr minder pijn en hielp goed mee, 

1 Fysieke klachte� 

Mvr is tocl1 geprikt vandaag, woensdag u�slag opvragen, staat in de agenda, 

https :/lfl oJ abl e,org/#rapportage/r apportage/cl i enVCI i ent_ O _ e9bfa1c7421 a488c9dfc0dcbf20ecc43 
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29-12-2015 

1 Paramedisch 1 

Vochtbeperking 1500ml 1,500 ml ingenomen
2x flink incontinent van urine 

LableCare 

cl ins 19 ·1 ö dugustus 20 \ .J 

Dochter heeft eind van de middag mw gedoucht. Dochter gaat vorn· pijnlijke benen 
srl-gelei of iets dergelijks kopen 

[ Pijn j 

Bloed prikken is vanmorgen niet gelukt, prikdienst kon geen goede ader vinden. 
Huisarts hierover gebeld, deze heeft het in behandeling genomen, zodra er iets 
bekend is horen wij dat van de huisarts_ 

1 Paramedisch 1 

� 
Vochtlijst 1.250 ml ingenomen

Mw geef erg veel pijn aan.bij adl in richter been.graag in de gaten houden. 

1 Fysieke klachten j

rnaat 

Nog ter aanvulling op het spreekuur, er wordt morgen bloedgeprikt bij mw. 

Opmerkelijk J I spreekuur/ afspraken huisarts 1

Context van het gesprek 
17-08-2015 mw. is besproken bij de h.a.

Reden voor de verandering 
Doktersspreekuur 

Aanpassingen 
spreekuuri afsprak en huisarts 
✓ Familie of naastbetrokkene
✓ Arts

Context van het gesprek 
H-08-2015 mw. besproken bij h.a.

Reden voor de verandering 
Doktersspreekuur 

Aanpassingen 

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

https ://fl o.l able.org/#rapportage/rapportage/cl i ent/Cl i ent_ 0 _ e9bfa1c7421 a488c9dfc0dcbf20ecc43 
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29-12-2015 Lable Care 

Vochtlijst 1.675 ml ingenomen 

Dochter van mw Is va1�,norge11 bij de receptie geweest om te zeggen dat zij niet meer 
wil dat haar moeder g�.malen voedsel krtJgt dit wordt da ook veranderd. 

59,s kg Weegstoel

met kleding zonder schoenen 

�ondnu ll"i rllllJll�;l11, 'O I') 

Mevr haar docllter heeft bij de receptie een klacht neergelegd over het vinyl 
(onzorgvuldig gebruik) Gaat een ander dokter voor mevr aanvragen. Had vochtlijst 
niet bijgehouden toen zij bij haar moeder was. Heb het gevraagd aan rnevr zelf en 
opgescl1reve11. 

Qpmerkelijk 1 

Dochter kwam naar ons toe wil dat de paracetamol 1000 mg 3x daags 1 gestopt 
wordt. Ze heeft van andere huisarts gehoord dat je er leververgiftiging van kan 
krijgen. Dochter is niet mee eens dat arts niets iets voor de ontsteking wilt geven. 
Dochter wil deze huisarts niet meer gaat kijken voor andere huisarts. 

[F� 

Vochtbeperking 1500 ml 1.400 ml ingenomen 
2x incontinent van urine overdag 

Heeft last van rechterbeen, is pijnlijk. Ging vanavond naar de kerkdienst. 

1 Fysieke�a� 1 Religie 1 

Nonnaal, voldoende 

Mw. heeft nog veel pijn in rechterbeen. Mw. werd met 2 verzorgende geholpen. 

1 Fysieke klachten 1 

Vochtbalans 1 .650 ml ingenomen 

vrîjd;\q î4 éW\JllS1.Us 201/i 
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29-12-2015 Lable Care 

Vochtbalans 1.700 neergezet (mlÎ, 1.650 opgenomen (ml) 

Context van het gesprek 

K513 

Reden voor de veranderîng 
Arts bespreking 

Aanpassingen 

spreekuur/ afspraken huisarts 

') 
,.) 

✓ Beslissingsbevoegde: cliënt of vertegenwoordiger
✓ Arts

Context van het gesprek 
K513 

Reden voor de verandering 
Arts bespreking 

Aanpassingen 

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

Mw is gezien door arts zie spreelH1ur

[ spreekuur/ afspraken huisarts 1 

Vochtbeperking 1500ml 1.250 ml ingenomen 

Dochter gaat nutridt·ink regelen en morgen gaat mw. naar de huisarts. 

[ Fysieke klachten ] 

Dochter vertelde vanmorgen dat mw vast voedsel niet weg krijgt. Op verzoek van 
dochter mw met het ontbijt en lunch pap/ vla geven. Dochter vertelde ook dat ze 
aangevraagd heeft bij de receptie om de warme maaltijd te malen. 
Mw l1eeft vandaag tijdens het ontbijt griesmeelpap en tijdens de lunch vanille vla 
gegeten, Dit ging goed. 
Dochter aangeraden naar de slikproblemen te laten kijken door de huisarts. Collega's 
team B op de hoogte gebracht. 

Niet pluis I [ Opmerkelijk / I Fysieke klachten I j Familie 1 

Context van het gesprek
Aanpassing 

Reden voor de verandering 
Aanpassing 

Aanpassingen 

https ://fl o.l abl e.org/#rapportage/rapportage/cl i ent/Cl i ent_ O _ e9bfa1c7421 a48Bc9dfc0dcbf20ecc43 
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29-12-2015 Lable Care 

eten en drinken, continentie, lichaamshouding, mobiliteit, dag- en nachtritme, aan- en 
uitkleden, hygiëne, leren en onthouden 
1 0 activiteiten 
3 hulpmiddelen 
2 wensen van de cliënt 
✓ Beslissingsbevoegde: cliënt of vertegenwoordiger

Context van het gesprek 
Aanpassing 

Reden voor de verandering
Aanpassing 

Aanpassingen 

eten en drinken 
✓ Beslissingsbevoegde: cliënt of vertegenwoordiger

Vochtbeperking 1500ml 1.270 ml ingenomen 
1x flink incontinent van urine. 1x incontinent van urine. 1x geurineerd op po-stoel. 

Vocht beperking 1500 ml 1.075 ml ingenomen 
2x incontinent van urine 

Mw. is gestart met 3x daags 1 paracetarnol 1000 mg. Sandra Hazebroek 
(psycholoog) is geweest om te kijken of mw. in aanmerking komt voor verpleeghuis. 

[ Paramedisc� 1 medicijnen 1 

nrnandag 10 augustus 20b 

Volgens collega die bij spreekuur heeft gezeten, heeft mw een frozen knie. Er is 
paracetamol binnen voor mw. Op potje van apotheek staat 3 tot 4 dgs 1 en volgens 
dok!erspreekuur krijgt mw 3 x dgs 1000mg. Morgen even navragen wat er aan mw 
gegeven moet worden. 

Opmerkelijk ] ��m_e_d-ic-ijn_e_n�J [ spreekuur/ afspraken huisarts 1 

Context van het gesprek 
10-08-2015 h.a. is langs geweest bij mw.

Reden voor de verandering 
Doktersspreekuur 

Aanpassingen 

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

Dochter is niet blij met nieuwe tillift. Mw kan zich nergens vasthouden en band is niet 
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prettig. Zij en verzorging vonden de vorige tillift beter qua transfer. Dochter neemt 
contact op met firma om deze op te laten halen. De vorige stond er nog en deze is
voor 26 weken bruikleen. Deze dus gaan gebruiken. 

Vochtbalans 1.305 neergezet (ml), 1.205 opgenomen (ml} 

Mw. had pijn in de knieën, vooral linker knie en voornamelijk bij het bewegen. Arts
komt vanmiddag langs. 

1 Pijn 1 

0 rnJqustus 2D 1 '-

Mv geeft al een pöar dagen pijn aan in l1aar benen, mv krijgt geen pijn medicatie
hiervoor, graag morgen aan huisarts vragen of mv iets kan krijgen. 

1 Pijn 1 

Vochtbeperking 1500ml 1.650 neergezet (1111), 1"500 opgenomen (ml) 
1 x flink incontinent van urine 1 x incontinent van urine 

mv gaf pijn aan in haar re-been echter met het uit bed halen niet en in tillift weer wel.
Niets afwijkends te zien aan been, graag in de gaten houden. Graag als rnv in bed 
gelegd wordt eerst het voeteneind omhoog en dan pas het hoofdeind maar niet te 
hoog. mv zakt anders erg naar onderen. 

Vochtbeperkîng 1500ml 1.650 ml ingenomen 
1x flink incontinent van urine en 2x gewoon incontinent van urine 

\JfijdatJ / augustus 201 b 

Vochtbeperking 1500ml 1.275 ml ingenomen 
3x incontinent van urine 

donderuaq iS ,J' 1uustus 20 i b 

Vochtlijst 1 .450 ml ingenomen 

Mw gaf vanavond ook pijnklachten aan knie. De band voor de tillift is binnen. Tillift is
omgeruild. 
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Opmerkelijk I Pijn ] 

Vochtlijst 1.050 ml ingenomen 

Vocht en voeding 650 ml ingenomen 

Mw.Landveld gaf aan pijn te hebben in haar linker knie tijdens de adl. 
Mw. heb ik in korte tijd opgehaald van de dagbesteding, mw. zat met tranen in de 
ogen van de pijn en wilde niet eten. Collega er·bij gehaald, mw. op haar kamer in de 
stoel gezet met haar ontbijt. (Inge) 

1 Pijn] 

1 i.: H1daq ·,, lll!Jll'-,tus 1)·t f> 

M.N.  

1510 

E.R.  

1235 
W.H.  

1337

Y.M. 

Mw is gezien door huisarts 17 04 
1 spreekuur/ afspraken huisarts j Y.M.  

dietist: ï1 .6 kg (3.8 kg afgevallen in 1 maand, door vochtverlies via medicatie). Drinkt 17 02 
in praktijk nog minder dan de vochtbeperking van 1500 ml/dag die ze heeft. Moet 
gestimuleerd worden met drinken. Ik heb dochter gevraagd om de limonade Vitakraft M.E.  
(soort roosvicee, staat nu bovenop de kast) mee te nemen, want dit bevat teveel 
suiker. Geen dranken geven met toegevoegde glucose/fructose. Alleen ongezoete 
limonades. Evaluatie: 21 september. Miriam Endhoven 

71
,6 kg Weegstoel 

Context van het gesprek 
K513 

Reden voor de verandering
Arts bezoek 

Aanpassingen 

spreek uur/ afspraken huisarts 
✓ Beslissingsbevoegde: cliënt of vertegenwoordiger
✓ Arts

Vochtbeperking 1500ml 1.625 ml ingenomen 
2x incontinent van urine 

1702 

M.E.  

1655 
Y.M.  

1457 
 W.K.  
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Vochtbeperking 1500ml 850 ml ingenomen 
1x incontinent van urine, mv ging met dochter rnee naar huis 

Vochtbeperking 1500ml 800 ml ingenomen 
2x incontinent van urine 

Vraag van de dagzorg. als mv niet op tijd geholpen kan worden met de adl dat zij dan 
gebeld worden om ontbijt naar boven te brengen. 

1 Paramedisch j 

Vochtbeperking 1500ml 1.175 ml ingenomen 
2x incontinent van urine 

donder dnq 10 ;, 1h • U 15 

Vochtbeperking 1.775 neergezet (ml). 1.625 opgenomen (ml) 
2x incontinent van urine 

Vochtbeperking 1500ml 1.300 neergezet (ml), 1.150 opgenomen (ml) 
2x incontinent van urine 

Medipoint heeft een tillift bezorgd bij mw. Een op haar hoogte. Het is een grijze en er 
komt nog de goede tilband geleverd. Zogauw die er is graag de blauwe tillift 
weghalen. En de grijze gebruiken. Formulier zit in schaduwdossier 

1 Paramedisch 1 

� 

Vocht eperkîng 1500 ml 1.350 ml ingenomen 

7;11erdaq 2[) JUii 201 h 

Vochtbeperking1500ml 1.125 ml ingenomen 
2x incontinent van u1·ine en 1x op po-stoel geurineerd 
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mw s: morgens graag als eerste helpen dag verzorging kwam namelijk ontbijt breneg 
maar mw kan niet bij het tafeltje en eet niet 

Opmerkelijk 1 

Mw gebruikt vocht belans 800 ml ingenomen 
mw heeft maar 800 gedronken er staat geen datum op dus weet niet van waarneer 
deze is 

Mw heeft vocht belans 1.180 ml ingenomen 
mw heeft ·j 180 gedronken en maar 20 cc gedronken 

Vochtbeperking 925 ml ingenomen 
2x incontinent van urine deze vochtbalans is van 24/7 

(=") Mw vanmiddag op po gezet mw staat erg moeilijk heb riempje om benen gedaan 

)r--' [ Opmerkelijk j 

Mw is vanmiddag door therapeut geholpen deze wilde.dat mw ging staan en heeft mw 
erg onderuit gezet in stoel mw gleed er biJna uit 

Opmerkelijk J 

De Fysio heeft geprobeerd om mw te laten staan. Dit lukte hem uiteindelijk wel maar 
moeten we maar niet meer doen. 

[jie�

1 vuensda9 22 Juli 20 i � 

Medicijn(en) 22jul. 2015, 1500 
Andere of irrelevante plaats, LHF Team B (8422) 
Geen gevolgen 
Vanmorgen tijdens het delen van de medicijnen zat de baxterrol niet in mw haar 
medicijnenlade 
Ik kon mw haar medicijnen van 8u dus niet geven. 

Wat ging er mis? Cliënt heeft medicijn niet ingenomen 

Oorzaken Afspraken Vergissing medewerker 

1432 
D.M.  

1430 
D.M.  

1428

D.M.  

1416 
 W.K.  

1558 
D.M.  

1555 
D.M.  

1547

S.H.  

1534

A.M.  

l.-:i ,t,1. 1s 1 •IJ€!� c·u :;i,or drncnsl ht!&I: yeilr 'l,wl 01 r1c1 te .1, 11, ✓.•a• do;: 1ul ,s c,cl:ll..!vr. 1 1, 1E:, ., s. echle1 •11/'ll 
Llu,11 A:xlih c k i; k om I Cl ll'i l'lt 01 3,,e da t "' , f!fl 1-1 1 ,;a, t � >..il c.,r I n 1 ,� vragi-'!•1 u' mw 
l[tt=, l:)(J r'? 1 n� S ( 1 l(,11 

ui 1/sl /J1J{JOW<·tlcl rlnor /\rnonda Ie M,, op ?2-n7-·J5 1!.i ,-J3 

Vanmorgen tijdens het delen van de medicatie zat de baxter niet in mw haar 
medicijnen lade. 1529 
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Ik heb gezocht ( in de andere laden en bij mw op de kamer) maar heb hem helaas 
niet gevonden. 
Collega die gisteren avonddienst had geprobeerd te bellen, zij nam niet op. Apotheek 
gebeld om voor morgenochtend nieuwe medicatie te bestellen. Fax verstuurd.Vrijdag
gaat de nieuwe rol in. Huisarts gebeld om na te vragen of mw de medicatie van 
vanmorgen ( met name de amiodarion) nog in mocht nemen wanneer deze vandaag 
nog binnen zou komen. Mw kan de medicatie van vanmorgen een keer overslaan 
iom ha. Mie is ingevuld. 

Opmerkelijk j 
� 

Vochtbeperking 725 ml ingenomen 

Mv is vandaag met dochter naar ziekenhuis geweest,kwam in de middag terug, 
daarom vochtbalans niet ingevuld. 

Mv is voor controle bij cardioloog geweest. mv moet stoppen met de furosemide, 
krijgt nu 1 week 1x dgs 2 burnetanide 2mg en 1x dgs spironolacton 50mg. Vervolg 
afspraken staan in de agenda. Recept is gefaxt naar de apotheek. 

j Fysieke klachten j 

Vur'A.1qduni Uoor Yvonne van [)ijk tvioeke 

Vochtbeperking 1.125 neergezet (ml), 925 opgenomen (ml) 

Mv was 2x incontinent van urine en 1x op po-stoel een klein beetje geurineerd. 

Mevr is onder de douche geweest, dochter heeft dit gedaan en mevr geheel 
verzorgd en lekker verwend door haar dochter. 

[ Familie [ 

Vochtbalans 910 ml ingenomen 

2x incontinent van urine en 1x op po-stoel geurineerd ( ong 20 cc) 

Vochtbeperking 1500 1.100 ml ingenomen 

dit is wat mw heeft gebruikt 18-7. 

rn juli 2015 

Mevr is naar kerkdienst geweest en mevr had niet gezegd dat zij niet kon lopen en 
hebben mevr met twee personen in rolstoel gezet, aangegeven dat mevr met de tillift 
word geholpen en dat zij dan aan verzorging vragen voor hulp. Mevr wilde niets meer 
drinken s'avonds. 

https:/ /fl o.l abl e.orgl#rapportage/rapportage/cl i ent/Cl ient_ O _ e9bfa 1c7421 a488c9dfc0dcbf20ecc43 

A.M.  

1418 

W.K.  

1239 

W.K.  

122s 

1251 

W.K.  

2236 

E.E.  

1605 

W.K.  

1223 

S.H.  

E.E.  

32/93 



29-12-2015 Lable Care 

Opm� ["Religie j 

Mw heeft vochtbeperking van 1200cc tot 1500cc 1.625 ml ingenomen 
mw heeft 1625 ml ingenomen 

vdjdag 1 ï' ju!i 20·15

Tillift deed het niet bij mv, ook de andere niet, batterij was opgeladen. mv nu met 2 
verzorgende in de stoel gezet. 

L Opmerkelijk j I Fysieke klachten j 
#(..

dundenl�1g iCi JUii 2015 

Vochtbalans 1.450 neergezet (ml), 1.000 opgenomen (ml) 
Mv was 3x incontinent van urine 

\/,/0(), 

Vochtbalans van 1100ml is van 13/7 

Vochtinname 1100ml. 2x inc. van urine. 1x op de po (50ml.) 

Opmerkelijk j 

Vochtbalans 1.800 neergezet (ml), 1.150 opgenomen (ml) 

m:,and 11J 1:l illli 2015

Mv zit in een andere stoel, deze zit volgens mv beter, mv dronk redelijk, wel blijven 
aansporen. 

Vochtbalans 1 400 ml ingenomen 
Mv was 3x incontinent van urine en 1x op po-stoel geurineerd. 

Mv had vanmorgen geen trek in ontbijt at 1/2 boterham, dronk wel goed. 
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Vochtbalans 1.850 neergezet (ml), 1.425 opgenomen (ml)

Mv was 4x incontinent. 

Mv had geen trek in haar ontbijt, at een halve boterham.Dronk wel goed. Mv had 
vanmiddag bijna niets gegeten, er even bij blijven zitten, mv at toen ong 1 boterham. 
drinken deed mv ook niet uit zichzelf, ook hier bijgebleven. 

Vochtbelans 1.375 ml ingenomen

\n 10 juli 201 

Mw heeft volgens lijst 1375 mil gedronken en iets van 200 cc geurineerd 

Vochtbalans 1.325 ml ingenomen

in de ochtend incontinent van urine. Om 15.30u geurineerd op de po-stoel. 
Bovenstaande hoeveelheid is van 9/7-15. genoteerd door collega 

Mevr haar dochter was er en heeft moeder lekker verzorgd en mevr had goed 
gegeten. 

1 Familie 1 _-

Vochtlijst i.800 ml ingenomen

Mw. was incontinent van def. (Inge) 

'·VOP.ll�cl. q H Jllli 2015 

Laatste 2 dagen eet mw minder dan voorheen. Mw zegt geen trek te hebben" Heeft 
vanmorgen alleen een plakje ontbijtkoek gegeten en om 12.00 uur een kleine halve 
boterham. 

Opmerkelijk 

7 JUii 20fö 

Vochtbalans 1.550 ml ingenomen

Mv was 3x incontinent en heeft ix ong 100cc geurineerd op de po-stoel. 
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Vochtlijst 1.475 ml ingenomen 

� 
Vochtlijst 850 ml ingenomen 

ê ? S ,
4 kg Weegstoel

� 
Vocht 1.025 rnl ingenomen 

Vochtbeperking O ml ingenomen 

Lable Care 

zondag 5 JUii 20 ·15 

zaterdag 4 Juli 2015 

mw heeft 2-7-2015 760cc gedronken 100 cc geurineerd 
mw heeft 3-7-2015 1600 cc gedronken en 

mw was înco van def 

-

woensdag î ju!i 2015 

Mevr heeft vanavond geen ontlasting gehad. 

Vochtbalans 1.000 neergezet (ml), 375 opgenomen (ml) 
Mevrouw heeft 1000cc gedronken. (Inge) 

Mw heeft een vochtbeperking tussen de 1200 en de 1500 cc 
1.500 m! ingenomen 

mw haar dochter gebeld voor lichtere en dunnere kleding. mw heeft alleen dikke 
truien en strakke kleding. mw vind dit niet fijn, vooral in dit weer 

maandag 29 juni 2015 

Vochtbalans 1.625 ml ingenomen 
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Mevrouw heeft 1475cc opgenomen. Mevrouw heeft 1625cc op, zo rond de 150cc 
geurineerd. (Inge) 

Mw. heeft gisteren meer dan 1500 cc vocht inname. Aandacht dat mw. niet teveel 
vocht krijgt. 

c.-

Vochtlijst 1.775 1111 ingenomen 

Mw. heeft vochtbeperking tussen 1200- 1500 cc. 

Mw heeft een vochtbeperking tussen de 1200 en de 1500 cc 
1.275 ml ingenomen 

Mw. heeft in de avonddienst haar toetje, soep en 100cc water op. Matti 

Mw haar inco was erg verzadigd en ook mw haar steek laken was nat. 

C> 

Mw heeft een vochtbeperking tussen de 1200 en de 1500 cc 
1.225 ml ingenomen 

Context van het gesprek 
27-06-2015

Reden voor de verandering 
Vochtbeperk ing invullen 

Aanpassingen 

eten en drinken 

✓ Beslissingsbevoegde: cliënt of vertegenwoordiger

Weegstoel 

met kleding. 

Vl 26 j\!!11 ?01 Ci 

Vochtbeperking tussen 1200ccen 1500cc 1.330 ml ingenomen 

mw heeft 1330 gedronken maar er staat niet bij wat mw geurineerd heeft dus heb 
daar geen uitslag van 

Context van het gesprek 
Arts overleg 
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