
 

Vragen voor een eerste opname gesprek. N.a.v. 
de vragen kun je het persoonlijk dossier invullen. 
 
 

Ja  
 
paraaf 

Nee 
 
paraaf 

datum 

    

1: Lichamelijk welbevinden:    
Voeding:     

 Hoe is het eetpatroon en drinkgewoontes? Zijn er dingen die 
bewoner niet lust. 

   

 Zijn er maag/darmproblemen?    

 Zelfredzaamheid, behoefte aan 
ondersteuning/hulpmiddelen? 

   

 Heeft bewoner slikproblemen?    

 Dieet/eetlust/dorst?    

 Lichaamsgewicht, risico ondergewicht/overgewicht?    

Persoonlijke verzorging:    

 wensen en voorkeuren/ tijdstip van opstaan ? 

          ,,             ,,               / tijdstip van naar bed gaan? 

   

 Douchdagen/haren wassen?    

 Kapper?    

 Pedicure?    

 Tandarts/ prothese?    

 Wanneer laatste tandarts bezoek?  

 Aan Ellen doorgeven! 

   

 zelfredzaamheid, behoefte aan 
ondersteuning/hulpmiddelen? 

   

 voorkomen, signaleren, bestrijden van 
smetplekken/drukplekken/decubitus? 

   

Lichamelijke functie:    

 Hoe gaat het met het horen,  hulpmiddelen?    

 Hoe gaat het met de visus, hulpmiddelen?    

 Bewegingsmogelijkheden; pijn/ongemak/bij ADL    

 Fysiotherapie?    

 Ergotherapeut?    

 Zijn er afspraken bij specialist?    

 Valrisico, zijn preventieve maatregelen wenselijk?    

 Lichaamshouding in bed, wisselligging wenselijk?    

 Hulpmiddelen/ rollator/transfers?    

 Toiletgang, op afroep/incontinent?    

 Bij incontinentie, welk inco.materiaal ?    

  Inco.materiaal, aan Ellen doorgeven !    

 Ontlastingspatroon/ hulpmiddelen?    

 Steunkousen?    

 Zuurstof?    

Gezondheidsbevordering en gezondheidsbescherming:    

 Energie, fit voelen, slaapbehoefte?    



 

4.Woon- en leefomstandigheden:    
Woonruimte en zich thuis voelen:    
 Voelt de bewoner zich thuis, ondanks de beperkingen? 

Denk aan eigen spullen 
   

 Bespreek de aanpassingen die nodig zijn in de woning?    
Onderhoud van de leefomgeving:    
 Afspraken over de was    
 Afspraken over het verschonen van het bed    
Veiligheid    
 Zijn er  onveilige situaties?    
 M&M van toepassing? 

 Zo ja, doorgeven aan Ellen! 
   

 Zo ja, beschrijf welke maatregelen en ingevuld door arts?    
    

 Lichamelijke ongemakken    

 Pijn en uiting van pijn, non-verbale signalen en 
pijnbestrijding? 

   

 Preventie en infectie?    

 Medicatie:  bijwerkingen/ inname van medicatie?    

 Afwijkende tijdstippen  van inname medicatie?    

 Diabetes?  Insuline, tablet afhankelijk?    

 Allergieën?  Epipen? Medicatie?    

 Medische historie ?     

 Kennismaking met arts  afspreken .    

2. Mentaal welbevinden:    

 Zelfstandigheid, vermogen om eigen regie aan te geven?    

 Zichzelf duidelijk maken?    

 Oriëntatie van tijd/plaats/persoon, geheugen?    

 Afspraak betreffende reanimatiebeleid? 

 Afspraak betreffende  beleid ziekenhuis opnamen?  

   

Stemming en gedragingen:    

 Bijzondere gevoelens van somberheid/depressie/angst    

 Hallucinaties/agressie/grensoverschrijdend gedrag    

Eigen identiteit en levensinvulling/levensfase    

 Beleving/verwerking van de huidige situatie    

 Verlies/rouwverwerking    

 Is er een levensloop door fam. aangedragen?    

 Is er geen levensloop, dan hier afspraken over maken.    

3. Participatie/sociale redzaamheid:    

Dagbesteding    

 Verveling, is er behoefte aan dagbesteding/ hobby`s/ 
levensinvulling? 

   

Sociaal leven:    

 Mantelzorg, kan het sociale netwerk betrokken worden bij 
activiteiten?  

   



 
Hallo collega`s, 

Het is belangrijk dat wij als verzorgende  vanaf dag 1 als er een nieuwe bewoners is de  

juiste informatie te inwinnen, in het belang om de juiste zorg  te kunnen geven. 

Omdat niet iedereen hier al ervaring mee heeft, kwam de vraag van collega` een lijstje te 

maken, wat belangrijk is om in het  gesprek met fam. te vragen. 

Ik heb hierbij de 4 domeinen aangehouden. 

Naar aanleiding van deze informatie, kun je dan vanaf dag 1 de zorgkaart invullen.  Daarna 

maakt de contactverzorgende  het zorgleefplan.  

 

Waar ga ik verder nog mee aan de slag? 

 Vragenformulier voor familie voor het invullen van een Levensloop. 

 Gaan we de medische historie ook op de zorgkaart noteren ? 

 

Zijn er vragen of opmerkingen, hoor ik het graag. 

 

Gr. Els 

 

 

 

 


