Vragenlijst voor hulpverleners van het palliatief supportteam
Nummer:
Over de patiënt
1 Welke leeftijd heeft de patiënt?

jaar

2

Wat is het geslacht van de patiënt?

◼

M

◼

3

Welke ziekte heeft de patiënt?
(meerdere antwoorden mogelijk)

◼
◼
◼
◼
◼

kanker (long/darm/prostaat/borst/andere)
hersenbloeding, herseninfarct (CVA)
hartfalen
ernstige longaandoening (bijv. COPD)
andere nl.

◼
◼

1 keer
minder dan 1 maal per week
ongeveer 1 maal per week
ongeveer dagelijks
er vond (nog) geen formeel multidisciplinair gesprek
plaats

V

◼

X

Communicatie over de zorg
4

Hoe vaak heeft in de afgelopen maand voor deze
patiënt een formeel multidisciplinair overlegmoment
plaatsgevonden tussen de hulpverleners om de
zorgdoelen en/of opties op vlak van palliatieve zorg te
bespreken?

◼
◼
◼

Hierbij waren minstens 3 personen aanwezig waaronder
minstens 1 arts, minstens 1 verpleegkundige en minstens 1
hulpverlener van een andere discilpine (bijv. een psycholoog,
een maatschappelijk werker, een pastor)

5

Heeft u of een andere hulpverlener bij de patiënt of
diens vertegenwoordiger navraag gedaan over hoe
deze dacht over beslissingen rond het levenseinde?

◼
◼

ja
nee

(Hieronder verstaan we onder andere het stoppen van
levensverlengende behandelingen zoals chemotherapie of bepaalde
medicatie, het toedienen van medicatie met als bedoeling het
bewustzijn te verminderen (palliatieve sedatie) of euthanasie)

Coördinatie en continuïteit van zorg
Denk bij volgende vragen aan het moment waarop het palliatief team de begeleiding startte bij deze patiënt
6

Kreeg u van de (huis)arts de informatie over zorg- en
behandeldoelen van de patiënt door?

◼
◼
◼

7

Welk van volgende informatie werd binnen de 48 uur
na opstarten van de begeleiding door iemand van het
palliatief supportteam in het dossier genoteerd?
(meerdere antwoorden mogelijk)

◼

ja
nee, maar we hebben er wel naar gevraagd
nee, maar we hebben er ook niet naar gevraagd

◼

fysieke problematiek van de patiënt
psychosociale noden van de patiënt
spirituele noden van de patiënt
sociale problematiek van de patiënt
functionele assessment van de patiënt
documentatie t.a.v. de gewenste zorg van de patiënt

◼
◼
◼

ja, met een instrument
ja, zonder een instrument
nee

◼
◼
◼
◼

Symptomen en klachten bij de patiënt
8

Heeft u of een andere hulpverlener de algemene
symptoomlast van de patiënt geëvalueerd sinds de
start van begeleiding?
(onder het evalueren van de algemene symptoomlast
verstaan we de assessment van symptomen bij de patiënt op
4 vlakken: fysiek, psychologisch, sociaal en spiritueel)
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◼
◼

ja, met een pijnschaal
ja, zonder een pijnschaal
nee

10 Bent u of een andere hulpverlener angst nagegaan bij
de patiënt sinds de start van de begeleiding door het
palliatief supportteam?

◼
◼
◼

ja, met een instrument
ja, zonder een instrument
nee

11 Heeft u of een andere hulpverlener verwardheid of
delirium nagegaan bij de patiënt sinds de start van de
begeleiding door het palliatief supportteam?

◼
◼
◼

ja, met een instrument
ja, zonder een instrument
nee → ga verder naar vraag 15

12 Bleek uit de assessment dat de patiënt verwardheid of
delirium had?

◼

ja
nee ➔ ga verder naar vraag 15

13 Heeft u of een andere hulpverlener actie ondernomen
om de verwardheid of het delirium bij deze patiënt te
verminderen of weg te nemen?

◼

14 In welke mate vindt u dat er verbetering was na het de
ondernemen van de actie om de verwardheid of het
delirium te verminderen of weg te nemen?

◼
◼
◼
◼

volledige verbetering, verwardheid of delirium was weg
aanzienlijke verbetering
kleine verbetering
geen verbetering

15 Leed de patiënt onder kortademigheid bij de start van
de begeleiding door het palliatief supportteam?

◼
◼

ja
nee ➔ einde van de vragenlijst

16 Heeft u of een andere hulpverlener actie ondernomen
om deze kortademigheid bij deze patiënt te verlichten?

◼
◼

ja
nee → einde van de vragenlijst

◼

uren
dagen
geen verlichting bereikt

9

Heeft u of een andere hulpverlener pijn gemeten bij
de patiënt sinds de start van de begeleiding door het
palliatief supportteam?

17 Hoelang, nadat de patiënt onder begeleiding kwam
van het palliatief supportteam, werd verlichting van
kortademigheid bereikt?

18 Datum van het invullen van deze vragenlijst:

◼

◼

◼

ja
nee → ga verder naar vraag 15

. . /. . /20. .

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst!
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