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Observatielijst toiletgang  
 
Instructie 
De observatielijst wordt in de opnameperiode gedurende 3 dagen bijgehouden waarna de uitkomsten worden besproken in het 
MDO. In het verzorgingshuis is gebruik ter beoordeling aan de contactverzorgende. Zo nodig worden doelstellingen met 
betrekking tot (in)continentie geformuleerd in het zorgleefplan. 
 
Indien uit de risicosignalering of het MDO blijkt dat er aandachtspunten zijn m.b.t. de toiletgang kan afgesproken worden om de 
observatielijst opnieuw gedurende 3 dagen bij te houden. 

Naam cliënt: 

Datum van observeren:   

 

Mobiliteit  

• Cliënt loopt met hulpmiddel naar het toilet     ja / nee / soms  

• Cliënt heeft regelmatig een postoel naast bed      ja / nee / soms  

• Cliënt gebruikt een po in bed                                ja / nee / soms 

• Cliënt heeft hulp nodig van medewerker       ja / nee / soms         

 

• Welk hulpmiddel gebruikt de cliënt om naar het toilet te gaan?    

            

• Welke hulpmiddelen heeft de cliënt verder nodig?  

            

• Welke hulp heeft de cliënt van de medewerker nodig?  

            

• Overige opmerkingen t.a.v mobiliteit: (bijv. is bang om te vallen)   

            

            

 

Handfunctie 

• Cliënt kan knoop /rits openmaken          ja / nee / soms 

• Cliënt kan kleding zelf uittrekken                                      ja / nee / soms  

• Cliënt kan toiletdeur open -, dichtdoen          ja / nee / soms  

• Overige opmerkingen t.a.v. handfunctie 

            

            

Gezichtsvermogen  

• Cliënt kan de weg naar het toilet zien    ja / nee  

• Overige opmerkingen t.a.v. gezichtsvermogen 
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Welbevinden en welzijn van de cliënt  

• Cliënt voelt aandrang    ja / nee / soms / onbekend 

• Cliënt kan toilet vinden     ja / nee / soms 

• Cliënt is angstig     ja / nee / soms    

• Cliënt is nerveus     ja / nee / soms  

• Cliënt is depressief    ja / nee / soms  

• Overige opmerkingen t.a.v. welzijn 

            

            

 

Registratie toiletgang/ uitscheiding 
 

Tijd  Urine: toilet /po /urinaal Def/ po /toilet 

   

   

   

   

   
 
  

Tijd 
Verband is geheel verzadigd Def in verband/ kleding / bed 

/nat 

   

   

   

   

   
 
 

Opmerkingen / bijzonderheden in toiletgang: 
 
 
 

Veranderingen in gedrag en wanneer? 

 
 
 
 
Bijkomende klachten (pijn, koorts enzovoort)? 

 

 

 


