Bijlage 5. Verpleegkundige
parkinsonspecifieke anamneses
Naam patiënt:
Geboortedatum:
Diagnose: ICD-20: Parkinson’s disease

m/v

Zorgvraag:

Datum diagnose:
Hoehn & Yahr:
Huisarts:
Neuroloog:
Medicatie:

Medische voorgeschiedenis:

Allergie:

Ingevulde parkinsonmonitor: ja/nee
Functies Activiteiten & Participatie
Motoriek
¨¨ rigiditeit (UPDRS)
¨¨ (rust)tremor (UPDRS)
¨¨ bradykinesie/hypokinesie, akinesie (UPDRS)
¨¨ dystonie
¨¨ balansstoornis/evenwichtsstoornis
¨¨ dyskinesie (bifasisch, peak-dose) (MER,
Parkinson in Beeld, UPDRS)
¨¨ freezing
¨¨ ‘on-off’-fluctuaties (MER, Parkinson in Beeld)
¨¨ propulsie/festinatie
¨¨ maskergelaat
¨¨ slikstoornis
¨¨ speekselverlies

Spijsverteringsstelsel
¨¨ gewichtsverlies (SNAQ, MUST)
¨¨ gewichtstoename
¨¨ dehydratie
Seksualiteit
¨¨ seksuele disfunctie:
¡¡ hyposeksualiteit
¡¡ hyperseksualiteit
¡¡ opwindingsstoornis (erectie/lubricatie)
¡¡ orgasmestoornis
¨¨ seksuele belevingsproblemen
Sensoriek
¨¨ pijn
¨¨ verminderde reuk
¨¨ tintelingen en doof gevoel
¨¨ koude-/warmtesensaties
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Cognitie
¨¨ mentale traagheid
¨¨ arousalstoornis
¨¨ stoornis verdeelde aandacht (dubbeltaken)
¨¨ stoornis in gerichte aandacht (concentratie)
¨¨ geheugenstoornis (ophalen herinneringen)
¨¨ geheugenstoornis (verwerken nieuwe
informatie
¨¨ executieve stoornissen waaronder:
¡¡ verstoord ziekte-inzicht
¡¡ verminderde initiatiefname
¡¡ verstoorde zelfcontrole en zelfcorrectie
¡¡ problemen met planning en organisatie
¡¡ verminderde mentale flexibiliteit
¡¡ verminderd probleemoplossend
vermogen
¡¡ verminderd vermogen om overzicht te
houden
¡¡ verminderd beoordelingsvermogen
Neuropsychiatrie
¨¨ angst en paniek (HADS, NPI)
¨¨ stemmingsstoornis (BDI, GDS)
¨¨ depressie (BDI, GDS)
¨¨ dementie (SCOPA-COG, MOCA)
¨¨ wanen (NPI)
¨¨ hallucinaties (NPI)
¨¨ verminderde impulscontrole (NPI)
¨¨ apathie (AES, NPI)
¨¨ agitatie (NPI, CMAI)
¨¨ manie en hypomanie (NPI)
¨¨ neiging tot verslaving (NPI)
¨¨ delier
Stem en spraak
¨¨ zachter spreken (dysartrie)
¨¨ slechtere verstaanbaarheid
Autonome functies
¨¨ obstipatie (Bristol Stool Scale)
¨¨ orthostatische hypotensie (bloeddrukmeting)
¨¨ nycturie
¨¨ incontinentie
¨¨ urineretentie (blaasresidu)
¨¨ transpiratie
¨¨ vette of droge huid
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Energie en slaap
¨¨ vermoeidheid
¨¨ slaapproblemen (ESS/PSQI)
¡¡ hypersomnie
¡¡ levendige dromen
¡¡ rem sleep behavior disorder
Communicatie
¨¨ problemen met leesbaar schrijven
(micrografie)
¨¨ verminderde verbale communicatie (slechter
verstaanbaar)
¨¨ verminderde non-verbale communicatie
Mobiliteit (Mobiliteit en Zelfverzorging
Inventarisatielijst)
¨¨ lopen
¨¨ opstaan uit de stoel of van bed
¨¨ transfers in bed (draaien in bed, komen tot
zit op de rand van het bed)
¨¨ traplopen
¨¨ transfers bed/stoel (screeningslijst mobiliteit)
¨¨ iets oppakken
¨¨ (bijna) vallen
Maatschappelijk functioneren
¨¨ uitvoeren van werk
¨¨ uitvoeren van hobby’s
¨¨ uitvoeren van administratie
¨¨ onderhouden sociale relaties
¨¨ vervoer en autorijden
¨¨ religie en spiritualiteit
Zelfverzorging (Mobiliteit en Zelfverzorging
Inventarisatielijst)
¨¨ uitkleden
¨¨ aankleden
¨¨ wassen
¨¨ persoonlijke verzorging (haren kammen,
scheren, tandenpoetsen)
¨¨ medicatiebeheer/therapietrouw
¨¨ toiletgang
¨¨ eten en drinken
¨¨ huishouden
¨¨ boodschappen doen
¨¨ maaltijdbereiding

Omgevingsfactoren

Persoonlijke factoren

Mantelzorg
¨¨ draagkracht/draaglast (BELA-A-k,ZBI, CSI,
EDIZ)
¨¨ sociaal netwerk

Gezinssituatie
¨¨ alleenstaand, gehuwd, ongehuwd,
¨¨ weduwnaar/weduwe sinds … /
samenwonend
¨¨ kinderen

Betrokken zorgverleners of instanties
¨¨ maaltijdvoorziening
¨¨ sociale alarmering
¨¨ huishoudelijke hulp
¨¨ persoonlijke verzorging
¨¨ dagopvang/dagbesteding
¨¨ bewindvoering
¨¨ complementaire zorg
¨¨ steunpunt mantelzorg
¨¨ paramedici:
fysiotherapie/oefentherapie/ergotherapie/
diëtetiek/logopedie/maatschappelijk werk/
psychologie/psychiatrie/parkinsonverpleegkundige thuiszorg

Woonsituatie
¨¨ gezinswoning, appartement, flat, aanleunwoning, woonboot, groepswoning
¨¨ verzorgingshuis, verpleeghuis, gelijkvloers,
etages, trap, aanpassingen
Coping
¨¨ acceptatie
¨¨ omgaan met problemen/copingstijl
Opleiding
Religie
¨¨ RK/protestant/islam/overige

Verpleegplan
1. Diagnose
Doel
Interventie
Evaluatie
2. Diagnose
Doel
Interventie
Evaluatie
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