Betreft dhr./mw.…………………………………….
I.

Personeelsnummer….

BEOORDELING VAN DE FUNCTIONELE ZELFSTANDIGHEID

ONDERDEEL
ETEN

WASSEN
PERSOONLIJKE
VERZORGING

AANKLEDEN

STOELGANG

BLAASCONTROLE

TOILETGEBRUIK

VERPLAATSINGEN
BINNENSHUIS

LOPEN

TRAPLOPEN

OMSCHRIJVING
- Onafhankelijk, in staat om bestek te gebruiken, eet in een
redelijk tempo.
- Heeft hulp nodig om bijvoorbeeld het eten klein te snijden.
- Niet in staat om zelf te eten.
- Kan zelf een bad nemen.
- Kan niet zelf een bad nemen.
- Kan gezicht wassen, haar kammen, tandenpoetsen, scheren
(scheerapparaat insteken).
- Kan deze handelingen niet uitvoeren.
- Onafhankelijk, kan veters strikken, kleding en bretels
vastmaken.
- Heeft hulp nodig, maar kan minimaal de helft zelf en in een
redelijk tempo.
- Kan deze handelingen niet uitvoeren.
- Geen problemen. Kan indien nodig lavementen/zetpillen
gebruiken.
- Af en toe problemen. Heeft hulp nodig bij
lavementen/zetpillen.
- Niet in staat lavementen/zetpillen te gebruiken.
- Geen problemen. Kan eventueel zelf urine opvangen.
- Af en toe problemen en heeft hulp nodig bij het opvangen.
- Niet in staat zelf urine op te vangen.
- Onafhankelijk, kan zelf naar het toilet gaan of steek
gebruiken. Kan kleren vasthouden, toiletpapier gebruiken,
doortrekken of steek schoonmaken.
- Heeft hulp nodig in verband met evenwicht, kleding of
toiletpapier.
- Kan deze handelingen niet uitvoeren.
- Onafhankelijk, kan ook zelf rolstoel vastzetten en voetsteun
inklappen.
- Heeft een beetje hulp of toezicht nodig.
- Kan gaan zitten, maar heeft veel hulp nodig om zich te
verplaatsen.
- Volledig afhankelijk.
- Onafhankelijk tot 50 meter, eventueel met wandelstok, maar
heeft geen rolstoel o.i.d. nodig.
- Kan met hulp 50 meter lopen.
- Kan zich met een rolstoel 50 meter verplaatsen als lopen
niet mogelijk is.
- Volledig afhankelijk.
- Onafhankelijk, eventueel met wandelstok.
- Heeft een beetje hulp of toezicht nodig.
- Kan geen trappen lopen.
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De arts moet voor elk onderdeel een hokje aankruisen.
Vul de achterkant in

II. BEOORDELING VAN HET BESEF VAN PLAATS EN TIJD
VAARDIGHEID
1. UITDRUKKINGSVAARDIGHEID
Moeite om zich in woord en/of gebaar uit te drukken.
2. VERBALE OVERLAST
Schreeuwen zonder aanleiding en/of anderen storen door
schreeuwen en/of roepen.
3. VERLIES VAN GOEDE MANIEREN
Ongebruikelijk gedrag tijdens maaltijden, uitkleden op
ongewenste momenten, urineren buiten het toilet, spugen
e.d.
4. BESEF VAN TIJD.

5. ONRUSTIG GEDRAG
Problemen met relaties, karakterproblemen, gevaar voor
zichzelf, psychomotorische onrust (rondlopen, weglopen
e.d.).
6. NACHTELIJK GEDRAG
Ronddwalen, anderen lastigvallen, dag en nacht verwarren.
7. BESEF VAN PLAATS.

8. DESTRUCTIEF GEDRAG
Gewelddadig ten aanzien van spullen, de omgeving:
kleding, meubels, lectuur e.d. en/of agressief tegenover
personen.
9. GEHEUGENVERLIES.

10. HERKENNING VAN DE OMGEVING.
Verlies van het vermogen om mensen te herkennen.
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- volledig gedesoriënteerd
- af en toe gedesoriënteerd
- geen problemen
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- soms, zelden
- nooit
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a) kortetermijngeheugen JA /
NEE
b) langetermijngeheugen JA
/NEE
a) naaste familie (kinderen,
partner) JA / NEE
b) vrienden, kennissen,
anderen JA / NEE
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De arts moet voor elk onderdeel een hokje aankruisen.
Datum … / … / …

Handtekening en stempel van de arts

