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ADL SCHAAL

Uitgebreide hulp 4
4 = uitgebreide hulp vereist bij het eten of het zich verplaatsen (geen
totale afhankelijkheid bij het eten en het zich verplaatsen)

IADL SCHAAL CAPACITEIT

31
IADL SCHAAL PERFORMANTIE

33
CAP THUISOMGEVING

Geactiveerd 1
Code 1: Deze CAP wordt geactiveerd bij zwakke ouderen die in een
problematische woonomgeving leven. Hun fysieke en/of mentale
toestand verergert hun omgevingsproblemen of maakt het risico op
ongunstige gevolgen groter.

CAP BEVORDERING VAN DE
LICHAAMSBEWEGING

Geactiveerd 1
Code 1: betekent dat de CAP geactiveerd wordt omdat verbetering
mogelijk is
Dit betreft de volgende cliënten:

    1.  cliënten die minder dan 2 uur lichaamsbeweging hadden in de
laatste 3 dagen
    2.  cliënten die een of meer van de volgende eigenschappen hebben:
        •  Beweegt zich zonder hulp of aanwijzing voort in de woonruimte
        •  Loopt zonder hulp trappen op en neer
        •  Denkt meer zelfstandig te kunnen zijn
        •  Zorgverlener denkt dat de persoon meer zelfstandig kan zijn
        •  De cliënt heeft goede vooruitzichten op herstel van recente
ziektes of gezondheidsproblemen

CAP DELIRIUM

Geactiveerd 1
Code 1: betekent dat er sprake is van actieve symptomen van delier is
bij deze cliënt.

CAP COMMUNICATIE

Matige tot ernstige communicatieve beperkingen 1
Code 1: betekent dat deze CAP is geactiveerd omdat bij deze cliënt
potentiele verbetering mogelijk is

COMMUNICATIE SCHAAL

Ernstig verstoord 6
6 = ernstig verstoord

CAP
STEMMINGSSTOORNISSEN

Geactiveerd, DRS score 3 of meer 2
Code 2: betekent dat deze CAP is geactiveerd omdat deze cliënt een
score van 3 of hoger heeft op de Depression Rating Scale ( DRS)
waardoor de cliënt een hoog risico loopt op het ontwikkelen van een
stemminsstoornis

CAP GEDRAG

2
Code 2: betekent dat deze CAP is geactiveerd om het optreden van de
dagelijkse gedragsproblemen bij deze cliënt te verminderen

CPS2 SCHAAL

Matig ernstig verstoord 4
4 = matig ernstig verstoord
Equivalent MMSE (gemiddeld) 7

DEPRESSIE SCHAAL

9
CHESS SCHAAL

Ernstige instabiliteit van de gezondheid 5
5 = ernstige instabiliteit van de gezondheid

CAP VALINCIDENTEN

2 of meer valincidenten in de laatste 30 dagen 2
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Code 2: betekent dat deze CAP is geactiveerd omdat er bij deze cliënt
meerdere valincidenten zijn gerapporteerd , waardoor de cliënt een hoog
loopt risico op valincidenten

PIJN SCHAAL

Minder dan dagelijks pijn 1
1 = minder dan dagelijks pijn

CAP DECUBITUS

Stadium I, kans op uitbreiding 2
Deze cliënt heeft momenteel een decubituswonde stadium I
ontwikkeld, met kans op uitbreiding naar stadium II.
De cliënt komt voor gespecialiseerde follow-up in aanmerking, waarbij
het helen van de wonde als doelstelling vooropgesteld wordt. De follow-
up omvat het consult van een deskundige op het gebied van wondzorg
(arts, wondspecialist of verpleegkundige).
Het aantal ouderen die, tijdens een periode van negentig dagen,
evolueren naar een ernstigere decubitusgraad (stadium II of hoger),
varieert naargelang de ontvangen wondzorg.

DECUBITUS SCHAAL

Niet wegdrukbare roodheid op om het even welke
plaats

1
PURS SCHAAL

Hoog risico 4
4 of 5 = hoog risico

CAP CARDIO EN ADEMHALING

Geactiveerd met code 1 1
Code 1: betekent dat deze CAP is geactiveerd omdat deze cliënt een of
meer van de volgende symptomen heeft :

    •  Pijn op de borst
    •  Kortademigheid
    •  Onregelmatige polsslag
    •  Duizeligheid

CAP VOEDING

Geactiveerd, hoog risico op ondervoeding 2
Code 2: betekent dat deze CAP is geactiveerd omdat deze cliënt een
BMI-score (Body Mass Index ) heeft lager dan 19 en een hoog risico op
ondervoeding.

CAP DEHYDRATATIE

Geactiveerd, hoog niveau van dehydratatie 2
Code 2: betekent dat deze CAP is geactiveerd omdat er bij deze cliënt
sprake is van dehydratie en/of een verstoorde vochtbalans bij minstens 1
ernstige klinische complicatie.

CAP URINE-INCONTINENTIE

Geactiveerd met code 2 2
Code 2: betekent dat deze CAP geactiveerd is om achteruitgang te
voorkomen.
Deze cliënt voldoet aan de volgende voorwaarden:

    •  Heeft terugkerende episodes van incontinentie ( zelfs als dat minder
dan wekelijks is) of geen urine productie
    •  ‘Zelfstandig’ tot ‘matig beperkt’ voor wat betreft de cognitieve
vaardigheden voor dagelijkse besluitvorming ( dus niet ernstig beperkt)
    •  Voldoet aan geen enkele van de volgende criteria:
        •  volgt GEEN mictietraining
OF heeft minstens 1 van de volgende kenmerken die er op wijzen dat de
cliënt een wisselende conditie heeft wat betekent dat zijn/ haar urine-
incontinentie van recente oorsprong of voor verbetering vatbaar kan zijn:
        •  heupfractuur
        •  recente ADL achteruitgang
        •  gebruik van verblijfskatheter

CAP DARMPROBLEMEN

Geactiveerd met code 1 1
Code 1: betekent dat deze CAP is geactiveerd omdat er bij deze cliënt
sprake is van faecale incontinentie waarbij verbetering van de
darmfunctie nog mogelijk is

CAP MANTELZORG

Geactiveerd met code 1 1
Code 1: betekent dat deze CAP is geactiveerd omdat deze cliënt hulp
nodig heeft bij de IADL en er sprake is van een ‘ breekbaar’ informeel
zorgnetwerk.

RUGS

Persoonlijke verzorging: 304min verpleegkundige zorg:
68min huishoudelijke zorg: 277min

Indicatie uren formele zorg:

RUGS score: CB0

11.14u
of 669min

voor Marijke Boorsma (17/02/2016)2/2


