Vragenlijst ten behoeve van verpleegkundige zorg
bij patiënt met een verstandelijke beperking in het JBZ

Deze vragenlijst is bedoeld als ondersteuning voor een goede overdracht. De medewerker van het JBZ kan relevante
informatie hieruit overnemen in het Elektronisch Patiënten Dossier.

Communicatie
Hoe communiceert de patiënt? In welke mate wordt de patiënt zelf bij het gesprek betrokken? Wordt er gebruik gemaakt van hulpmiddelen zoals
pictogrammen?

Wie zijn de aanspreekpunten (familie, vertegenwoordiging, persoonlijke begeleider, AVG) en waar en hoe zijn deze te bereiken?

Is er een wettelijk vertegenwoordiger? Zo ja wie en hoe kan deze benaderd worden?

Bejegening
Op welk niveau wordt de patiënt aangesproken en benaderd bv voor- of achternaam, bepaalde woorden niet gebruiken?

Is een indicatie te geven van het leeftijdsniveau waarop de patiënt fungeert?

Behandelbeperkingen en veiligheid
Check of reanimeren/NR-beleid is ingevuld en op welke datum.

Zijn er andere behandelbeperkingen?

Check of er vrijheidsbeperkende maatregelingen zijn of moeten deze worden ingezet?

Check valpreventie.

Hoe kan in de kamer en tijdens de behandeling de veiligheid gewaarborgd worden? Denk aan vallen, dwalen, weglopen, in de mond stoppen van
het infuus, en bij epileptische aanvallen.

Gewoonten
Welke gewoonten heeft de patiënt ten aanzien van slapen, eten etc?

Gebruikt de patiënt materialen ter rustgeving bv muziek, knuffels, beddengoed etc?

Hoe reageert de patiënt in stresssituaties en hoe kan er het beste op worden ingespeeld?

Zijn er andere zaken wat betreft de persoonlijkheid van deze patiënt die van belang zijn voor de opname?

Medicatie
Check het medicatieoverzicht met doseringen en deeltijden.

Wie beheert de medicatie?

Heeft de patiënt bijzondere medicatie en heeft de patiënt deze meegenomen?

Zijn er afspraken ten aanzien van medicatie-inname zoals: erbij blijven staan, controle op het innemen. Hoe is de patiënt thuis gewend om de
medicatie in te nemen?

Pijnbestrijding
Welke signalen geeft de patiënt bij pijn?

Zijn er pijnindicatoren die gebruikt kunnen worden zoals pijnlatje, smileys, score 1 tot 10?

Hoe kan pijnbestrijding het beste geregeld worden?

Verzorging
Zijn er instructies voor speciale hulpmiddelen - als patiënt deze gebruikt?

Welke zorgtaken doet de familie en/of begeleiding en welke doet de zorgverlener van het JBZ? (bij voorbereiding en tijdens opname).

Is het gewenst dat familie/begeleider aanwezig is bij de behandeling/onderzoek?

Wanneer heeft de patiënt extra begeleiding nodig (bijv. bij onderzoeken, handelingen aan bed) en waaruit bestaat deze begeleiding?

Overige zaken
Welke faciliteiten zijn nodig bij opname zoals speciaal bed, tillift, drinkbeker en wie zorgt voor wat?

Is rooming-in (aanwezigheid van begeleiders/familie) zowel overdag als nachts gewenst en mogelijk bij deze patiënt?

Is een eenpersoonskamer of meerpersoonskamer gewenst?

Kan de patiënt het oproepsysteem zelfstandig gebruiken?

Hoe is de thuissituatie? Wanneer en hoe kunnen we het ontslag het beste vormgeven?

Zijn er nog bijzonderheden/ opmerkingen die niet benoemd zijn?

