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Gebruiksaanwijzing:
De vragenlijst bestaat uit 3 deelgebieden:
1) patiënt zelf
2) de kamer of het ziekenhuis
3) alles wat met thuis en buiten het ziekenhuis te maken heeft
In een eerste vraagstelling probeert de verpleegkundige te weten te komen in welk
deelgebied het probleem of de vraag zich bevindt.




heeft het iets met jezelf te maken?
o Indien het antwoord ‘nee’ is, wordt doorgevraagd naar het volgende
deelgebied enz.
heeft het iets met de kamer of het ziekenhuis te maken?
heeft het iets te maken met thuis, buiten het ziekenhuis?

Weet de verpleegkundige over welk deelgebied het gaat, dan wordt dit deelgebied verder
gescand.
Het is de bedoeling dat de verpleegkundige deze vragenlijst van buiten kent. Zo kan deze
er snel achter komen welk probleem de patiënt heeft, zonder een mogelijk
probleemgebied te vergeten. Om efficiënt en snel te kunnen werken is het nodig dat er bij
elk ziekenhuisbed een dergelijke vragenlijst aanwezig is, zodat de patiënt eventueel zelf
ook mee kan volgen of aanwijzen.
De wijze van vraagstellen moet er steeds op gericht zijn enkelvoudige, gesloten vragen te
stellen, waarop de patiënt alleen met JA of NEEN kan antwoorden.




Is er teveel lawaai? Nee
Is er teveel licht? ja
Moet ik het licht uitdoen? ja.

De vragenlijst kan uiteraard naargelang de situatie met andere vragen worden aangevuld.
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De patiënt zelf

Kamer / ziekenhuis

Thuis / buiten het ziekenhuis

1. Pijn
Heb je hoofdpijn?
pijn in de borst?
buikpijn?
rugpijn?
pijn in de armen?
pijn in de benen?
een beklemmend gevoel?
Ben je stijf?
onwel?
misselijk?
Moet je overgeven?
Heb je jeuk, te warm, koud?

1. Communicatie en signalisatie

1. Bezoek en familie
Wil je bezoek hebben van
praten met je man/vrouw?
kinderen?
zoon/dochter?
vader/moeder?
broer/zus?
vriend/vriendin?
verloofde?
huisarts?

2. Behoeften en gevoelens
Heb je een probleem?
Wil je praten?
Ben je angstig?
gespannen, ongerust?
Ben je verdrietig?
ongelukkig?
depressief?
Wil je slapen?
Heb je honger?
Wil je eten
Heb je dorst?
Wil je drinken?
Heb je droge lippen?
Heb je een droge mond?
Lig je goed?
Liggen je lakens goed?
Wil je anders liggen?
Wil je op je linker zij?
rechter zij?
rug?

2. Kamer
Wil je radio?
TV / nieuws?
krant?
boek?
telefoneren?
post?
Moet het licht aan?
uit?
Wil je weten hoe laat het is?
Wil je weten wanneer iets doorgaat?
Wil je weten of het dag/nacht is?

2. Confessioneel
Wil je een gesprek met
patiëntenbegeleider?
moreel consulent?
priester?
dominee?

3. Medische verzorging
Beademingsapparaat?
Aspireren?
Met dokter praten?
Wil je weten wat ze met u gaan
doen?
Uitslag onderzoek?
Problemen medische verzorging?

3. Persoonlijk bezit
Wil je je portefeuille/portemonnee?
persoonlijke papieren?
foto’s?
ring?
uurwerk?
bril?
hoorapparaat?

3. Werk
Wil je praten met je
baas/directie?
collega’s?

4. Hygiëne, toilet en kleding
Tanden poetsen?
Wassen? Haar wassen?
Haar drogen? Kammen?
Scheren? Spiegel?
Verfrissen?
Eau de cologne?
Ondergoed ? Pyama ?
Moet je naar de WC ?
Bedpan? Urinaal?

4. Ziekenhuis

4. Zakelijk
Wil je praten met sociale dienst?
notaris?
advocaat?
politie?
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Wil je de bel?
Wil je iets opschrijven?
tekenen?
laten zien op foto?
Wil je de fotokaart?
letterkaart?
woordkaart?
vragenscanninglijst
ELEMA-kaarten?
ZAM communicator?
Wil je je communicatiehulpmiddel?

Wil je iets weten over een
apparaat? een operatie?
dokter?
dokter van wacht? naam?
kinesitherapie?
hoelang behandeling duurt?
medicatie?
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