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KADERS ZORGLEEFPLAN  

 

Lichamelijk welbevinden / lichamelijke verzorging 

Datum              Zorgvraag Doelstelling Acties Evaluatiedatum  

 Cliënt wenst persoonlijke 
verzorging binnen zijn of haar 
mogelijkheden 

Cliënt is dagelijks verzorgd naar 
eigen wensen en voorkeuren, 
rekening houdend met behoud 
van functies en zelfredzaamheid 

Aanleren / stimuleren / 
begeleiden / overname van de 
persoonlijke verzorging volgens 
zorgkaart 

  

 Cliënt wenst een schoon en 
verzorgd gebit 

 

 

Cliënt heeft een schoon en 
verzorgd gebit 

Aanleren / stimuleren / 
begeleiden / overname van de 
verzorging van het gebit 
volgens zorgkaart 

  

 Cliënt wenst schone en 
verzorgde nagels van handen en 
voeten 

 

Cliënt heeft schone en verzorgde 
nagels van handen en voeten 

Aanleren / stimuleren / 
begeleiden / overname van de 
verzorging van de nagels 
volgens zorgkaart 

  

 Client wenst schone en 
verzorgde haren 

Client heeft schone en verzorgde 
haren. 

Aanleren / stimuleren / 
begeleiden / overname van de 
verzorging van de haren 
volgens zorgkaart 

  

Lichamelijk welbevinden / Voeding 
Datum              Zorgvraag Doelstelling Acties     Evaluatiedatum  

 Cliënt wenst de maaltijden te 
verzorgen binnen zijn/haar 
mogelijkheden 

Cliënt verzorgt zelf zijn/haar 
maaltijden binnen zijn/haar 
mogelijkheden. 

Aanleren / stimuleren / 
begeleiden / hulp bij de 
verzorging van de maaltijden, 
zie zorgkaart 

  

 Cliënt wenst de maaltijden te 
gebruiken 

Cliënt krijgt dagelijks zijn/haar 
maaltijden volgens zijn/haar 
wensen. 

Maaltijd wordt voor cliënt 
klaargemaakt en aangereikt, 
zie zorgkaart. 

  

 Cliënt heeft ondersteuning nodig 
bij ondergewicht / overgewicht 

Cliënt bereikt het gewenst 
gewicht. Gewicht is…. op 

Cliënt krijgt aangepaste 
voeding, zie zorgkaart. 
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(datum)…. Advisering mbt. voeding 

 Cliënt verslikt zich bij het eten en 
drinken en wenst hierbij 
ondersteuning 

Cliënt verslikt zich zo min 
mogelijk 

Client krijgt aangepaste 
voeding, zie zorgkaart 

Inschakelen logopedie 

Client krijgt instructie, zie 
zorgkaart 

  

 Cliënt heeft ondersteuning nodig 
bij het eten en drinken 

Cliënt krijgt de gewenste 
ondersteuning 

Begeleiding en hulp bieden bij 
het eten en drinken 

  

 Risicosignalering ondervoeding 
en overgewicht 

Er is een adequate 
risicosignalering 

Risicosignalering volgens 
protocol 

  

Lichamelijk welbevinden / uitscheiding 

Datum Zorgvraag Zorgdoel Activiteiten     Evaluatiedatum  

 Cliënt heeft ondersteuning nodig 
bij de stoelgang 

Cliënt krijgt ontlasting Client krijgt ondersteuning bij 
de stoelgang volgens 
zorgkaart. 

  

 Cliënt heeft een stoma en wil 
hierbij hulp 

Stoma wordt verzorgd Aanleren / stimuleren / 
begeleiden / overname van 
stomazorg volgens zorgkaart 

  

 Cliënt verliest ongewild urine en 
wenst hierbij ondersteuning 

Cliënt heeft zo weinig mogelijk 
hinder van het ongewenst 
urineverlies 

Aanleren / stimuleren / 
begeleiden in omgaan met 
ongewild urineverlies volgens 
zorgkaart 

 

  

 Cliënt heeft een katheter en wil 
hierbij hulp 

Katheter wordt verzorgd Aanleren / stimuleren / 
begeleiden / overname van de 
katheterverzorging 

  

 Risicosignalering incontinentie Er is een adequate 
risicosignalering 

Risicosignalering volgens 
protocol 

  

 Cliënt wenst naar het toilet te 
gaan 

Client gaat naar het toilet volgens 
eigen wensen en behoeften 

Training / stimuleren / 
begeleiden  van toiletgang 
volgens zorgkaart. 

  



 

3 
 

Lichamelijk welbevinden / gezondheidsbescherming  

Datum Zorgvraag Zorgdoel Activiteiten     Evaluatiedatum  

 Cliënt wenst hulp bij het 
voorkomen van allergieën 

Cliënt wordt ondersteund bij het 
voorkomen van allergieën 

In kaart brengen van de 
allergieën bij de cliënt, zie 
zorgkaart en medicijnlijst. 

  

 Cliënt is bekend met diabetes en 
wenst daarbij begeleiding 

Bloedsuikers zijn onder controle Volg voorschriften arts en 
diëtiste, zie zorgkaart 

Aanleren / stimuleren / 
begeleiden / hulp /overname bij 
het reguleren bloedsuikers, zie 
zorgkaart 

  

 Cliënt wenst hulp bij beheer van 
medicatie (doet inname zelf 

Cliënt wenst hulp bij inname van 
medicatie (doet beheer zelf) 

Cliënt wenst hulp bij beheer en 
inname van medicatie 

Cliënt neemt medicatie in 
volgens voorschrift arts 

Aanleren / stimuleren / 
begeleiden / overname van het 
beheer van de medicatie zie 
zorgkaart. 

Aanleren / stimuleren / 
begeleiden bij het toedienen 
van de medicatie, zie zorgkaart; 

Mantelzorg zorgt voor beheer 
en toediening medicatie cliënt, 
zie zorgkaart 

Toezien op inname, zie 
zorgkaart 

  

 Risicosignalering medicatie Er is een adequate 
risicosignalering 

Risicosignalering volgens 
protocol 

  

 

 

Lichamelijk welbevinden / lichamelijke functies en mogelijkheden 
Datum Zorgvraag Zorgdoel Activiteiten     Evaluatiedatum  

 Client heeft last van 
oedemateuze benen en voeten 

Client heeft zo min mogelijk last 
hiervan en adequate behandeling 
is ingezet door de arts. 

Client wordt gezwachteld en 
krijgt steunkousen 
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 Client heeft te maken met een 
hoge of te lage bloeddruk 

Client heeft zo min mogelijk last 
hiervan en adequate behandeling 
is ingezet door de arts. 

Op door de arts afgesproken 
momenten tensie meten / 
medicatie  

  

 Cliënt wenst hulp om goed te 
kunnen horen en zien 

Gehoor en visus van de cliënt is 
zo optimaal mogelijk 

Aanleren / stimuleren / 
begeleiden / overname  bij het 
gebruik van hulpmiddelen 
volgens zorgkaart 

  

 Cliënt wenst adequate opvolging 
van zijn/haar pijnklachten 

Cliënt wenst dat chronische 
pijnklachten acceptabel zijn 

Cliënt heeft geen pijn 

 

Cliënt ervaart pijn als acceptabel 

Client gebruikt pijnmedicatie 

Pijnmedicatie wordt toegediend 

Client krijgt hulp /begeleiding  
en ondersteuning bij 
pinklachten volgens zorgkaart 

  

 Cliënt wenst adequate verzorging 
bij huidletsel 

Cliënt heeft een intacte huid Aanleren / begeleiding / 
ondersteuning / overname 
wondverzorging volgens 
zorgkaart 

Werken volgens protocol 
decubituspreventie en 
behandeling 

  

 Risicosignalering huiddefecten 

 

Er is een adequate 
risicosignalering 

Risicosignalering volgens 
protocol 

  

 Door problemen met de 
ademhaling is er op voorschrift 
arts zuurstofondersteuning nodig 

Ademhaling is zodanig dat de 
cliënt er geen klachten meer van 
heeft.  

Inzetten van zuurstof in 
bepaalde dosering op 
voorschrift arts d.m.v. Een 
zuurstofcilinder of 
zuurstofconcentrator 

  

Woon- en leefomstandigheden / woonruimte en zich thuis voelen  
Datum Zorgvraag Zorgdoel Activiteiten     Evaluatiedatum  

 Cliënt wenst een veilige en 
beschutte  verblijfomgeving 

 

Cliënt krijgt begeleiding en 
verzorging in een beschutte 
omgeving volgens criteria ZZP 
3VV 

 

De zorgverlening wordt 
voortdurend in nabijheid 
geleverd op meerdere 
momenten op de dag. 
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 Cliënt wenst een veilige en 
beschutte  verblijfomgeving 

 

Cliënt krijgt intensieve 
begeleiding in combinatie met 
uitgebreide verzorging in een 
beschutte omgeving volgens 
criteria  ZZP 4VV 

 

De zorgverlening wordt 
structureel op meerdere 
momenten op de dag geleverd 
en voortdurend in de nabijheid 

 

  

 Cliënt wenst een veilige en 
beschutte  verblijfomgeving 

 

Cliënt krijgt intensieve 
begeleiding en intensieve 
verzorging in een beschutte 
omgeving  volgens criteria ZZP 
5VV 

 

De zorgverlening wordt 
structureel op meerdere 
momenten op de dag geleverd 
en voortdurend in de nabijheid 
of 24 uur direct te leveren 

 

  

 Cliënt wenst een veilige en 
beschutte  verblijfomgeving 

 

Cliënt krijgt intensieve verzorging 
en verpleging in een beschutte 
omgeving volgens criteria ZZP 
6VV 

De zorgverlening wordt 24 uur 
en direct oproepbaar geleverd 

  

 Client woont in zelfstandige 
woonomgeving en heeft hier zorg 
en begeleiding nodig 

Cliënt krijgt Verzorging en/of 
Verpleging en/of Begeleiding 
volgens functiegerichte indicatie 
en klasse. 

De zorgverlening wordt 
geleverd volgens afspraken op 
de zorgkaart. 

  

 Cliënt kan haar was niet meer 
zelf verzorgen 

De was wordt door iemand 
anders verzorgd. 

Afspreken maken of de was 
verzorgd wordt door de 
instelling of door de mantelzorg 

  

 Cliënt heeft hulp nodig bij het 
schoonhouden van haar 
appartement 

Mevrouw haar appartement 
wordt regelmatig schoongemaakt 

De huishoudelijke dienst draagt 
elke week zorg voor het 
schoonhouden van haar 
appartement 

  

Woon- en leefomstandigheden / dagritme 
Datum Zorgvraag Zorgdoel Activiteiten     Evaluatiedatum  

 Cliënt heeft de wens te leven 
volgens zijn / haar dagritme en 
voorkeuren 

Cliënt wordt ondersteund in zijn / 
haar dagritme  naar eigen 
voorkeuren en wensen binnen de 

Medewerkers passen tijden aan 
naar wensen van de cliënt en 
de mogelijkheden binnen de 
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mogelijkheden van de organisatie organisatie zoals vastgelegd in 
de zorgkaart 

 

Woon- en leefomstandigheden / bewegingsmogelijkheden 

  

Datum Zorgvraag Zorgdoel Activiteiten     Evaluatiedatum  

 Cliënt wil zich graag, binnen zijn / 
haar mogelijkheden 
voortbewegen 

 

Cliënt kan overal komen waar zij 
wenst te  zijn. 

 

Cliënt kan binnen …. weken 
lopen m.b.v. looprek / rollator/ 
krukken / zonder hulpmiddelen 

Mobiliteit volgens zorgkaart 

Fysiotherapie volgens 
afspraken zorgkaart 

Aanleren / stimuleren / 
begeleiden en adviseren in het 
voortbewegen 

  

 Cliënt wenst te herstellen van 
een heup / knie / polsoperatie en 
kan zich voortbewegen 

Cliënt kan overal komen waar zij 
wenst te  zijn. 

 

Cliënt kan binnen …. weken 
lopen m.b.v. looprek / rollator/ 
krukken / zonder hulpmiddelen 

Mobiliteit volgens zorgkaart 

Fysiotherapie volgens 
afspraken zorgkaart 

Aanleren / stimuleren / 
begeleiden en adviseren in het 
voortbewegen 

  

 Cliënt wil zich graag binnen zijn 
of haar mogelijkheden kunnen 
verplaatsen in en uit de stoel 
en/of in en uit bed 

 

Cliënt kan zich verplaatsen van 
stoel en naar stoel en /of in en uit 
bed en /of naar toilet 

 

Cliënt kan binnen …. weken 
zelfstandig / met hulp van …  

personen in en uit de stoel. 

Cliënt kan binnen ….. weken 
zelfstandig / met hulp 
van…personen in en uit bed. 

Aanleren / stimuleren / 
begeleiden / overname van het 
verplaatsen in en uit de stoel en 
of in en uit bed. Zie zorgkaart 

  

 Cliënt wenst een transfer in en uit 
de stoel te maken welke gericht 
is op de revalidatie. 

 

Cliënt kan zich verplaatsen van 
stoel en naar stoel en /of in en uit 
bed en /of naar toilet 

 

Cliënt kan binnen …. weken 

Aanleren / stimuleren / 
begeleiden / overname van het 
verplaatsen in en uit de stoel en 
of in en uit bed. Zie zorgkaart 
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zelfstandig / met hulp van …  

personen in en uit de stoel. 

 

 

Cliënt kan binnen ….. weken 
zelfstandig / met hulp 
van…personen in en uit bed. 

 Cliënt wenst en transfer in en uit 
bed te maken welke gericht is op 
de revalidatie. 

Cliënt kan zich verplaatsen van 
stoel en naar stoel en /of in en uit 
bed en /of naar toilet 

Cliënt kan binnen …. weken 
zelfstandig / met hulp van …  

personen in en uit de stoel. 

Cliënt kan binnen ….. weken 
zelfstandig / met hulp 
van…personen in en uit bed. 

Aanleren / stimuleren / 
begeleiden / overname van het 
verplaatsen in en uit de stoel en 
of in en uit bed. Zie zorgkaart 

  

 De cliënt heeft binnen zijn / haar 
mogelijkheden hulp nodig bij zijn 
/ haar lighouding. 

 

Cliënt ligt comfortabel in bed, 
rekening houdend met zijn /haar 
beperkingen en mogelijkheden. 

 

Aanleren / stimuleren / 
begeleiden / overname gebruik 
van hulpmiddelen volgens 
afspraken zorgkaart 

  

 Cliënt heeft zelfstandig / met hulp 
een lighouding aan te nemen 
welke gericht is op de revalidatie 
van de cliënt. 

Cliënt kan binnen …. weken 
zelfstandig / met hulp van …. 
personen een juiste lighouding 
aannemen. 

Aanleren / stimuleren / 
begeleiden / overname gebruik 
van hulpmiddelen volgens 
afspraken zorgkaart 

  

 Cliënt heeft hulp nodig bij zijn / 
haar zithouding binnen zijn / haar 
mogelijkheden. 

 

Cliënt heeft een comfortabele 
zithouding, rekening houdend 
met zijn / haar beperkingen en 
mogelijkheden. 

Aanreiken / aanleren  / 
adviseren van hulpmiddelen 
volgens zorgkaart. 

Inschakelen ergotherapeut of 
fysiotherapeut. 

  

 Client heeft hulp nodig bij zijn / 
haar zithouding gericht op de 
revalidatie 

Cliënt heeft een comfortabele 
zithouding, rekening houdend 
met zijn / haar beperkingen en 
mogelijkheden. 

Aanreiken / aanleren  / 
adviseren van hulpmiddelen 
volgens zorgkaart. 

Inschakelen ergotherapeut of 
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fysiotherapeut. 

 

 

Woon- en leefomstandigheden / veiligheid  
Datum Zorgvraag Zorgdoel Activiteiten    Evaluatiedatum  

 Cliënt wenst een veilige tijdelijke 
leefomgeving. 

Client voelt zich veilig in een 
beschutte omgeving 

Client heeft hals alarm binnen 
handbereik. 

Verzorging is in de nabijheid. 

  

 Client heeft hulp nodig bij 
valpreventie 

Valrisico is beperkt. Acties volgens zorgkaart.   

 Risicosignalering vallen Er is een adequate 
risicosignalering 

Risicosignalering valpreventie 
volgens protocol valpreventie 

  

 Client is niet meer goed in staat 
om te zorgen voor eigen 
veiligheid 

Client verblijft in beschutte 
omgeving waar veiligheid 
gegarandeerd is. 

Zo nodig inzetten van Middelen 
en Maatregelen in overleg met 
verpleeghuisarts. 

  

Participatie / Sociaal leven 
Datum Zorgvraag Zorgdoel Activiteiten     Evaluatiedatum  

 Cliënt wenst contacten met 
familie en anderen te 
onderhouden. 

Cliënt heeft contacten met familie 
en anderen. 

Cliënt informeren / stimuleren / 
ondersteunen in het 
onderhouden van contacten via 
telefoon / mail/ bezoeken zie 
zorgkaart 

  

 Cliënt wenst zoveel mogelijk zijn 
rol in de maatschappij en het 
gezin te behouden. 

 

Cliënt kan zijn/ haar eigen rol zo 
veel mogelijk vervullen binnen 
zijn/haar gezin en maatschappij. 

Cliënt ondersteunen en 
stimuleren bij het behouden 
van zijn rol in de maatschappij 
en het gezin. 

  

Mentaal welbevinden / Ondersteuning eigen levensinvulling 

Datum Zorgvraag Zorgdoel Activiteiten     Evaluatiedatum  

 Cliënt heeft de wens om regie 
over eigen leven te behouden. 

 

Cliënt houdt regie over eigen 
leven binnen zijn / haar 
mogelijkheden en de 

Cliënt wordt ondersteund in de 
keuzes die hij / zij maakt binnen 
de mogelijkheden van de 
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mogelijkheden van de organisatie organisatie 

 Cliënt wenst aan de voor hem / 
haar belangrijke gebeurtenissen 
deel te nemen. 

Cliënt neemt deel aan de voor de 
cliënt belangrijke gebeurtenissen 

Cliënt informeren over en 
stimuleren deel te nemen aan 
de voor de cliënt belangrijke 
gebeurtenissen. 

  

 Cliënt wenst te kunnen leven 
volgens eigen religie en/of cultuur 

 

Cliënt verblijft in een beschermde 
woonomgeving die rekening 
houdt met de eigen religie en/of 
cultuur 

Cliënt Informeren en 
ondersteunen in het 
onderhouden van religie en 
cultuur volgens zorgkaart 

  

Mentaal welbevinden / Stemming 

Datum Zorgvraag Zorgdoel Activiteiten     Evaluatiedatum  

 Cliënt heeft de wens om 
problemen of zorgen te kunnen 
bespreken. 

Cliënt bespreekt zijn problemen 
of zorgen met iemand die hij / zij 
wenst binnen de mogelijkheden 
van de organisatie 

Contactverzorgende heeft 
aandacht voor problematiek  

Contactverzorgende informeert 
en verwijst indien nodig 

  

 Depressie 

 

Adequate risicosignalering Adequate risicosignalering 
volgens protocol. 

  

Mentaal welbevinden / eigen identiteiten levensvulling / levensfase 

Datum Zorgvraag Zorgdoel Activiteiten     Evaluatiedatum  

 Cliënt heeft wensen voor de 
toekomst om te verwezenlijken. 

Wensen worden gerealiseerd 
binnen de mogelijkheden van de 
cliënt en de organisatie. 

Inventariseren van wensen. 

Wensen vastleggen op 
zorgkaart. 

Begeleiding / adviseren / 
verwijzen bij het uitvoeren van 
de wensen. 

  

 Cliënt vindt het prettig als 
anderen zijn / haar achtergrond 
kennen en daar rekening mee 
houden. 

Cliënt ervaart dat anderen op de 
hoogte zijn van zijn / haar 
achtergrond en daar rekening 
mee houden. 

Achtergrond van de cliënt staat 
beschreven in  

  

Mentaal welbevinden / Levenseinde 

Datum Zorgvraag Zorgdoel Activiteiten     Evaluatiedatum  
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 Cliënt wenst afspraken rondom 
zijn/ haar levenseinde vastgelegd 
te hebben. 

Cliënt heeft afspraken gemaakt 
rondom levenseinde naar eigen 
wensen en voorkeuren. 

Afspraken worden vastgelegd 
op het daarvoor bestemde 
formulier. 

  

 Reanimatie Beleidsafspraken rondom 
reanimeren (indien gemaakt door 
arts met cliënt) zijn vastgelegd in 
het zorgleefplan en op de 
zorgkaart 

Afspraken worden vastgelegd 
in het zorgleefplan en op de 
zorgkaart. 

  

  

 

 

 

 

 

Zorgleefplan besproken tussen cliënt en/of zijn vertegenwoordiger en contact verzorgende. 

 

 

 

 

 

 

 

Handtekening cliënt en/of diens contactpersoon:                                     Handtekening contactverzorgende 

Datum Gesprek:  

Datum evt. MDO:  

Naam contactverzorgende:  

Naam cliënt:  

Naam contactpersoon cliënt:  


