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                         Risicosignalering Zorgproblemen 
 
Naam cliënt:  
 

Geb.  

 
De risicosignalering wordt bij de start van de zorg en daarna minimaal 2x per jaar uitgevoerd ter 
voorbereiding op de zorgleefplan evaluatie. Tevens wordt de risicosignalering tussentijds uitgevoerd 
na ziekenhuisopname of bij een verandering in de gezondheidssituatie van de cliënt.  

Er is sprake van een verhoogd risico als er per onderwerp op een of meerdere vragen ja wordt 
geantwoord. Overleg het gesignaleerde risico met de cliënt/ vertegenwoordiger en eventueel arts en 
leg de opvolging vast in het zorgleefplan. Maatregelen die genomen kunnen worden bij een verhoogd 
risico, staan beschreven in bijbehorende protocollen op het intranet van Sint Franciscus. 

De mogelijkheid bestaat om geen actie te ondernemen bij een verhoogd risico. Dit dient echter wel 
onderbouwd/ toegelicht te worden. 

 

Observeren/ bespreken met de cliënt en/of vertegenwoordiger 
 

Ingevuld door: 
 

Datum van invullen:  
 

 
 

Risico Huidletsel Ja Nee 

→ Voedingstoestand: is de cliënt ondervoed? 
 

  

→ Is er sprake van incontinentie? 
 

  

→ Is er sprake van immobiliteit? 
 

  

→ Is de cliënt bedlegerig?   

→ Oneffenheden in onderlaag, knellende verbanden, spalk etc.? 
 

  

→ Heeft de cliënt vaak een vochtige huid door transpireren of 
incontinentie? 

  

→ Heeft de cliënt mogelijk huidplooien (zwaardere cliënten)?   

→ VERHOOGD RISICO  

(een of meer keer met ja beantwoord =  verhoogd risico) 

  

! Overleg zo nodig met arts of andere disciplines  
en leg afspraken over preventie/ opvolging vast in het zorgleefplan 

O  Verhoogd risico, maar geen actie omdat … 
 
 

0  Opgenomen in het zorgleefplan 
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Observeren/ bespreken met de cliënt en/of vertegenwoordiger 

 
Ingevuld door  Datum van invullen   

 
Risico Ondervoeding Ja Nee 

→ Is er sprake van gewichtsverlies in de afgelopen 6 maanden?   

→ Heeft de cliënt verminderde eetlust? 
 

  

→ Hulp nodig bij eten en drinken of bijvoeding?  
 

  

→ Eet de cliënt minder (blijven er vaak resten van de maaltijd over)? 
 

  

→ Heeft de cliënt een uitputtende ziekte? 
 

  

→ Is er sprake van kauw-/slikstoornissen? 
 

  

→ Is de cliënt lusteloos? 
 

  

→ Heeft de cliënt het voortdurend koud? 
 

  

→ Heeft de cliënt een veranderde stoelgang? 
 

  

→ VERHOOGD RISICO  

(een of meer keer met ja beantwoord =  verhoogd risico) 

  

! Overleg zo nodig met arts of andere disciplines  

en leg afspraken over preventie/ opvolging vast in het zorgleefplan 

O  Verhoogd risico, maar geen actie omdat … 
 

0  Opgenomen in het zorgleefplan 
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Observeren/ bespreken met de cliënt en/of vertegenwoordiger 

 
Ingevuld door     
 

Datum van invullen    

 
Vallen  

 

Ja Nee 

→ Is de cliënt de afgelopen 6 maanden gevallen?   

→ Heeft de cliënt moeite met lopen, staan en/of bewaren van evenwicht?   

→ Gebruikt de cliënt een loophulpmiddel? 
 

  

→ Zijn er obstructies: drempels, trappen, volle kamer, vloerkleedjes, losse  
     snoeren, etc. ? 

 

  

→ Is er sprake van slecht schoeisel?   

→ Gebruikt de cliënt sufmakende medicatie? 
 

  

→ Heeft de cliënt een acute ziekte? 
 

  

→ Heeft de cliënt problemen met zien? 
 

  

→ Heeft de cliënt last van (urine)incontinentie?   

→ Is de cliënt bang om te vallen?   

→ VERHOOGD RISICO  

(een of meer keer met ja beantwoord =  verhoogd risico) 

  

! Overleg zo nodig met arts of andere disciplines  
en leg afspraken over preventie/ opvolging vast in het zorgleefplan 

O  Verhoogd risico, maar geen actie omdat … 
 

 0 Opgenomen in het zorgleefplan 
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Observeren/ bespreken met de cliënt en/of vertegenwoordiger 

 
Ingevuld door 
 

Datum van invullen   

 
Risico Incontinentie  Ja Nee 

→ Is er bij de cliënt sprake van incontinentie?  
→ Zo ja, is de diagnose incontinentie vastgesteld door een arts of 

gespecialiseerd verpleegkundige? 
De rest van de vragen hoeven niet ingevuld te worden. 

 

 

 

  

 
Indien de cliënt nog niet (geheel) incontinent is: 

  

→ Heeft de cliënt afgelopen maand 2 x of meer ongewild urineverlies 
     en/of verlies van ontlasting gehad? 

  

→ Heeft de cliënt hulp nodig bij de toiletgang (beperking in mobiliteit  
     en/of ADL) 

  

→ Durft de cliënt de deur niet meer uit?   

→ Bereikt de cliënt de WC niet meer op tijd?   

→ Heeft de cliënt problemen met het losmaken van de kleding bij 
toiletbezoek? 

  

→ Ruikt het naar urine of ontlasting?   

→ Heeft de cliënt last van de urinewegen?   

→ Is het bed of de kleding van de cliënt regelmatig nat?   

→ Volstaat het huidige incontinentiemateriaal niet meer?   

→ VERHOOGD RISICO  

(een of meer keer met ja beantwoord =  verhoogd risico) 

  

! Overleg zo nodig met arts of andere disciplines  
en leg afspraken over preventie/ opvolging vast in het zorgleefplan  

O  Verhoogd risico, maar geen actie omdat … 
 

 0 Opgenomen in het zorgleefplan 
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Observeren/ bespreken met de cliënt en/of vertegenwoordiger 

 
Ingevuld door 
 

Datum van invullen 

 
Risico Depressie  Ja Nee 

→ Voelt de cliënt zich verdrietig, neerslachtig of depressief?   

→ Ziet de cliënt er verdrietig, neerslachtig of depressief uit?    

→ Voelt de cliënt zich boos, rusteloos en/of angstig?   

→ Ziet de cliënt er boos, rusteloos en/of angstig uit?   

→ Doet de cliënt negatieve uitspraken als: “het doet er allemaal niet meer 
toe”,   

     “was ik maar dood”, wat voor zin heeft het”? 

  

→ Is de cliënt voortdurend boos op zichzelf of anderen (bijvoorbeeld: laat 
zich makkelijk ergeren, boos op verblijf in voorziening, boos op de 
ontvangen zorg)? 

  

→ Doet de cliënt uitingen (ook non-verbaal) van angst die niet reëel lijken,  
       bijvoorbeeld: bang om in de steek gelaten te worden, bang om samen      
       te zijn met anderen, intense angst voor specifieke voorwerpen of   
       situaties? 

  

→ Klaagt de cliënt aldoor over de gezondheid (bijvoorbeeld naar de dokter 
blijven vragen, obsessief bezorgd zijn over de lichaamsfuncties)? 

  

→ Is de cliënt herhaaldelijk angstig of bezorgd, bijvoorbeeld over de 
dagindeling, de maaltijden, *de was, de kleren, de omgang met 
anderen? 

  

→ Huilt de cliënt vaak/barst deze makkelijk in tranen uit?   

→ Trekt de cliënt zich de laatste maand vaker terug, of heeft hij/zij minder 
       interesse in de omgeving? 

  

→ Heeft de cliënt moeite met inslapen of slaapt hij/zij langer uit dan 
gebruikelijk? 

  

→ Heeft de cliënt geen energie om dingen te doen?   

→ Heeft er een ingrijpende gebeurtenis plaatsgevonden?   

→ Voelt de cliënt zich eenzaam?   

→ VERHOOGD RISICO  

(een of meer keer met ja beantwoord =  verhoogd risico) 

  

! Overleg zo nodig met arts of andere disciplines  
en leg afspraken over preventie/ opvolging vast in het zorgleefplan 

O  Verhoogd risico, maar geen actie omdat … 
 

0   Opgenomen in het zorgleefplan 
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Observeren/ bespreken met de cliënt en/of vertegenwoordiger 

 
Ingevuld door  
 

Datum van invullen    

 
Risico probleemgedrag Ja Nee 

Is er sprake van een psychiatrische aandoening/ dementie?   

Neemt de cliënt medicijnen, die het gedrag kunnen beïnvloeden zoals 
pijnstillers, antibiotica, antidiabetica, hart-glycosiden, corticosteroïden, 
benzodiazepinen? 

  

Is er sprake van het verbaal bedreigen, schreeuwen of vloeken naar 
anderen door de cliënt? 

  

De cliënt slaat, duwt, krabt of intimideert (seksueel) anderen?   

De cliënt maakt storende geluiden, is luidruchtig, mishandelt zichzelf, 
vertoont seksueel of exhibitionistisch bedrag, smeer of gooit met voedsel 
of feces, hamstert of snuffelt door andersmans eigendommen? 

  

De cliënt weigert het innemen van medicijnen en hulp bij dagelijkse 
activiteiten of eten (weigeren van zorg)? 

  

De cliënt roept of vraagt constant aandacht?   

Er is sprake van constant aandacht vragen door de cliënt?   

→ VERHOOGD RISICO  

(een of meer keer met ja beantwoord =  verhoogd risico) 

  

! Overleg zo nodig met arts of andere disciplines  
en leg afspraken over preventie/ opvolging vast in het zorgleefplan  

O  Verhoogd risico, maar geen actie omdat … 
 

 0  Opgenomen in het zorgleefplan 
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Observeren/ bespreken met de cliënt en/of vertegenwoordiger 

 
Ingevuld door 
 

Datum van invullen.  

 
Risico Problemen medicatiegebruik Ja Nee 

→ Indien van toepassing:  
Heeft de cliënt problemen met de bestelling van de medicijnen?  

  

→ Heeft de cliënt problemen met het zelf innemen van de medicijnen?   

→ Is de cliënt verward over waarvoor en hoeveel medicijnen hij/zij 
(dagelijks) gebruikt? 

  

→ Gebruikt de cliënt meer dan vijf verschillende medicijnen per dag 
(structurele medicatie)? 
 

  

→ Is er de laatste 30 dagen sprake van vergeten medicatie?   

→ Heeft de cliënt last van onverklaarbare misselijkheid of diarree?   

→ Heeft de cliënt huiduitslag?   

→ Zijn er de afgelopen maand incidenten geweest ten aanzien van het 
     medicijngebruik? 

  

→ Gebruikt de cliënt psychofarmaca?   

→ VERHOOGD RISICO  

(een of meer keer met ja beantwoord =  verhoogd risico) 

  

! Overleg zo nodig met arts of andere disciplines  
en leg afspraken over preventie/ opvolging vast in het zorgleefplan  

O  Verhoogd risico, maar geen actie omdat … 
 

 0 Opgenomen in het zorgleefplan 
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Observeren/ bespreken met de cliënt en/of vertegenwoordiger 

 
Ingevuld door  
 

Datum van invullen    

 
Risico mondzorg Ja Nee 

→ Is de cliënt langer dan een jaar niet naar de tandarts geweest?   

→ Heeft de cliënt problemen met het verzorgen van het gebit?   

→ Heeft de cliënt een (zeer) droge mond en lippen?   

→ Heeft de cliënt vaak pijn aan de mond (bij eten/mondverzorging) en/of 
een slecht passende gebitsprothese? 

  

→ Heeft de cliënt een slechte adem?   

→ VERHOOGD RISICO  

(een of meer keer met ja beantwoord =  verhoogd risico) 

  

! Overleg zo nodig met arts of andere disciplines  
en leg afspraken over preventie/ opvolging vast in het zorgleefplan 

 O  Verhoogd risico, maar geen actie omdat … 
 

 0  Opgenomen in het zorgleefplan 
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Observeren/ bespreken met de cliënt en/of vertegenwoordiger 

 
Ingevuld door  
 

Datum van invullen . 

 
Toezicht  indien van toepassing op cliënten groepswonen of 
regieverliezende cliënten op een zorgappartement  

Ja Nee 

x  Niet van toepassing 

Zie je bij de cliënt een verhoogd risico bij het: 
 → bedienen van de warm waterkraan    

→ gebruik van scherpe voorwerpen    

→ gebruik van schoonmaakmiddelen  
 

  

→ gebruik van verzorgende producten zoals shampoo of Steradent  
 

  

→ gebruik van risicovolle huishoudelijke apparaten 
 

→  

  

→ gebruik van deuren, ramen, balkon of trap 
 

  

→ zelfstandig bewegen binnen of buiten de locatie   

→ VERHOOGD RISICO  

(een of meer keer met ja beantwoord =  verhoogd risico) 

  

! Overleg zo nodig met arts of andere disciplines  
en leg afspraken over preventie/ opvolging vast in het zorgleefplan 

 O  Verhoogd risico, maar geen actie omdat … 
 

 0   Opgenomen in het zorgleefplan 

 
  


