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Opbouw van het instrument

• Sectie A-C Administratieve 

gegevens

• Sectie D-R Beoordelingsgegevens
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Nagaan of de cliënt tijdens de eerste 48 uren van 
de opname een chirurgische ingreep heeft
ondergaan.

Deze datum bepaalt op welke moment de   

opname-evaluatie dient te gebeuren.

Chirurgische ingreep tijdens de eerste 48 uren?

0. Nee

1. Ja

B7   Chirurgie
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Beoordelingsmomenten

• Beoordeling vóór opname

• Beoordeling bij opname

• Herbeoordeling na X d

• Beoordeling bij ontslag

Premorbide thuissituatie       [72 u]

Bij opname op de dienst       [24 u]

Verblijfsduur langer dan X d [24 u]

Laatste 24u van verblijf         [24 u]
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Beoordeling vóór opname

Informatie verzamelen vóór huidige aanleiding tot opname

Premorbide 

[72 uur]

8 5 0

Begin 

ziekte

Opname in 

ziekenhuis
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Beoordeling bij opname

Informatie verzamelen op moment van opname op de dienst

Premorbide 

[72 uur]

8 5 0

Begin 

ziekte

Opname in 

ziekenhuis

Bij opname

[24 uur]

1
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Beoordeling vóór opname

Beoordeling bij opname 
• Gelijktijdig uitgevoerd

• 2 benaderingen

– Geheel na 24u opname

– Geleidelijk tijdens de 1ste 24u na opname

[beoordeling thuissituatie en # items zonder observatieperiode 24u]

Premorbide 

[72 uur]

8 5 0

Begin 

ziekte

Opname in 

ziekenhuis

Opname

[24 uur]

1



7

Beoordeling opname na spoed
Informatie verzamelen op moment van opname op de dienst

Premorbide 

[72 uur]

8 5 0

Begin 

ziekte

Opname 

op spoed

Bij opname

[24 uur]

1 2
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Opname in 

ziekenhuis

Beoordeling na chirurgie
• Indien chirurgische ingreep onmiddellijk of kort na opname

– Wacht 48 uur

– Doe de beoordeling de derde dag na de ingreep 

– Beëindig de beoordeling 72u na de chirurgische ingreep

5 0

Begin 

ziekte

3
Chirurgie

opname

[72 uur]
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Voorbeeld

5 0

Opname

[72 uur]

1

Begin 

ziekte

Opname in 

ziekenhuis

Chirurgie

9 oktober

10 oktober4 oktober 13 oktober

4
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Data

• Sectie B: Intake en situatie uit verleden

– Opnamedatum opname in 

ZH

• Sectie C: Beoordelingsreferentiedata

– Beoordeling bij opname

– Beoordeling na X dagen

– Beoordeling bij ontslag
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Opbouw van het instrument

• Sectie A-C Administratieve 

gegevens

• Sectie D-R Beoordelingsgegevens
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F: Stemming en gedrag

1/ Zelfgemelde stemming [24u]

vraag: “Hoe vaak heeft u in de laatste 3 dagen / 24 uur 

het gevoel gehad ...?”

a. Weinig belangstelling / plezier in dingen waar u normaal van geniet

b. Angstig, rusteloos, ongemakkelijk

c. Bedroefd, depressief, zonder hoop

Premorbide periode - Bij opname

- Na X dagen

- Bij ontslag
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G: ADL 

5/ IADL – uitvoer  en mogelijkheden

a. Maaltijdbereiding  

b. Alledaags huishouden

c. Geldbeheer 

d. Medicatiebeheer 

e. Telefoongebruik 

f. Trappen 

g. Boodschappen 

h. Vervoer  

Premorbide periode

[3 dagen]

Bij ontslag
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N:Behandelingen en procedures

1/ Speciale behandelingen, therapieën, 

programma’s

a. Chemotherapie

b. Dialyse 

c. Intraveneuze medicatie

d. Zuurstoftherapie

e. Bestraling

f. Aspiratie

g. Tracheostomie

h. Transfusie

i. Beademing

j. Wondzorg

k. Voedseltoediening via neussonde

l. Voedseltoediening via PEG

m. Parenterale voedseltoediening

n. Andere, specificeer

Bij ontslag



15

2/ Behandeling en zorg
a. Kinesitherapie

b. Ergotherapie

c. Logopedie/audiologie

d. Ademhalingstherapie

e. Revalidatie- of wandelprogramma

f. Psychotherapie

g. Verpleegkundige prestaties

h. Andere, specificeer

N:Behandelingen en procedures

Bij ontslag
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Sectie ** Mantelzorg

1/ Mantelzorgers

a. Aanwezigheid mantelzorger

b. Relatie tot cliënt

c. Woont met cliënt

2/ Gebieden waarop hulp wordt gegeven

• A. ADL

• B: IADL

• C. Advies of emotionele steun

3/ Indien nodig bereidheid (en vermogen) om “meer” 

hulp te geven
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Sectie ** Mantelzorgers en steun

4/ TOESTAND VAN MANTELZORGER

a. Kan de mantelzorger nog hulp geven in de toekomst

b. Mantelzorger uit droefheid, woede of depressie

c. Mantelzorger geeft aan zich overweldigd te voelen over de ziekte 

van de zorgontvanger

d. De mantelzorger is ontevreden met de steun die hij/zij van 

familie en vrienden krijgt

5/ STERKE EN ONDERSTEUNENDE OMGANG MET 

ZORGONTVANGER



• Verantwoordelijk voor het valideren van 

de beoordeling

• Beslissingen nemen over tegenstrijdige 

antwoorden

• Beoordeling afsluiten

Beoordelingsverantwoordelijke


