Signaleringskaart
Voor huishoudelijke hulp of verzorgende*
Zie ook: Stappenplan

Signaleringskaart Veranderingen in het gedrag
NAAM (cliënt) 								

NAAM (invuller)

DATUM										

CONTACT (mail/tel)
T= signaal Toegenomen/situatie verslechterd A= signaal Afgenomen/situatie verbeterd G= Gelijk gebleven

Geestelijk functioneren

Je ziet dan bij de cliënt

A.

Geheugen

B.

Taal

C.

Praktische handelingen

D.

Denken/begrijpen

E.

Oriëntatie

F.

Stemming

Dingen die dezelfde dag gebeurd zijn vergeten, bijv. dat het
theewater op staat, dat de wijkverpleegkundige is geweest
of dat er al is gegeten.
In een verhaal niet op namen of dingen kunnen komen.
Zinnen niet afmaken.
Moeite met koffie zetten. Moeite hebben met juiste
volgorde van aankleden.
Volgorde van handelingen niet meer weten. Alles gaat veel
trager. Kan de deur met de sleutel niet meer open maken.
Niet weten hoe laat het ongeveer is, of het morgen of
middag is.
1. Achterdochtig.
2. Erg emotioneel reageren als dingen niet goed gaan.
3. Zegt regelmatig dat hij/zij dingen vergeet en dit pijnlijk
vindt.
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T

A

G

Toelichting

* Als huishoudelijke hulp of verzorgende zie je jouw cliënten van dichtbij en
op kwetsbare momenten. Daardoor ben je goed in staat veranderingen en
bijzonderheden te signaleren in een vroegtijdig stadium.
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1.

Signaleringskaart Veranderingen in het gedrag (vervolg)
T= signaal Toegenomen/situatie verslechterd A= signaal Afgenomen/situatie verbeterd G= Gelijk gebleven

1.

Geestelijk functioneren

Je ziet dan bij de cliënt

G.

Gedrag

1. Probeert vergeetachtigheid te verbergen door
partner te laten antwoorden of grapjes te
maken.
2. Steeds hetzelfde zeggen.
3. Er is onrust. Steeds opstaan of spullen
verplaatsen.
4. Er is agressie: schelden, vloeken, schreeuwen
of deuren dichtslaan.
5. Ongeremd zijn: neiging tot handtastelijkheid.

2.

Lichamelijk functioneren Je ziet dan bij de cliënt

A.

Lichamelijke verzorging

B.

Voeding

C.

Uitscheiding

Last van incontinentie, urinevlekken in bed en
kleding.

3.

Sociaal functioneren

Je ziet dan bij de cliënt

A.

Contacten/sociaal netwerk

B.

Huishouden

Blijft in stoel zitten of op bed liggen en heeft
nergens zin en plezier in.
Verschoont het bed niet meer, gebruikt
de wasmachine niet, haalt steeds dezelfde
boodschappen of doet geen boodschappen meer.
In de koelkast staan producten die over datum zijn.

4.

Veiligheid

Je ziet dan bij de cliënt

T

A

G

Toelichting

T

A

G

Toelichting

T

A

G

Toelichting

T

A

G

Toelichting

T

A

G

Toelichting

Wast zich niet meer, onverzorgd uiterlijk, vlekken in
kleding, ruikt niet fris.
Kookt niet meer, vergeet te eten.

5.

Leefritme

Je ziet dan bij de cliënt
Haalt dag- en nachtritme door elkaar. Bijv. 's nachts
actief en overdag slapen: slaapt in stoel en bed is
onbeslapen.
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Zijn de persoonlijke en contactgegevens ingevuld?
(bovenaan vorige pagina)
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Gas of kookplaat aan laten staan, pannen
droogkoken of eten laten aanbranden. Kachel aan
of thermostaat te hoog.

