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Het plan bij mobiliteit, 
transfers en vallen

De verpleegkundige of EVV maakt 
samen met de cliënt en de 
naasten een zorgplan. Zorg is 
nodig als er sprake is van een 
verminderde zelfredzaamheid of 
onveiligheid. Bij mobiliteit, transfers 
en vallen let je op de specifieke 
signalen en symptomen zoals een 
slecht evenwicht. De bedoeling is dat 
je samen met alle betrokkenen naar 
de zorgvraag kijkt en er over van 
gedachten wisselt. Bespreek de 
doelen en de acties met de cliënt, de 
naasten en de behandelaars. Samen 
kom je tot het best passende plan.
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Op de eerste dag van de zorg komt er 
een voorlopig zorgplan. Daarin zijn 
de belangrijkste zorgvragen 
opgenomen, zoals wassen en 
aankleden en medicatie. In de weken 
daarna komt het zorgplan tot stand. 
Hoe dit gaat zie je hieronder, klik op 
het plaatje.

Verpleegkundige zorg

https://vimeo.com/658892689/980a1b898d
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(Para)medische zorg

De arts stemt de medische doelen af 
op de zorg- en welzijnsdoelen. In 
overleg met cliënt, de naasten en de 
zorgmedewerkers leidt dit tot acties. 
De paramedici kunnen ook een 
advies toevoegen. Hoe dit gaat zie je 
hieronder, klik op het plaatje.

https://vimeo.com/658894640/ba4535fd75
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Mantelzorg

De mantelzorger kent de cliënt vaak 
goed en ziet en hoort veel. Dit is van 
waarde voor een persoonsgericht 
plan. Hoe dit gaat zie je hieronder, 
klik op het plaatje.

https://vimeo.com/658895828/4bc3b9f8fc
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Technologie zet je in om je doel (mede) 
te bereiken. Denk aan een slimme 
fotolijst waarmee de cliënt kan 
beeldbellen en waarmee ook 
valdetectie mogelijk is. Hoe dit gaat zie 
je hieronder, klik op het plaatje.

Slimme zorg

https://vimeo.com/658896697/63c10c14b1
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Preventieve zorg

Met preventieve zorg blijf je 
problemen voor. Je zet bijvoorbeeld 
op tijd een heupairbag in. De 
afspraken over preventieve zorg maak 
je samen. Hoe dit gaat zie je 
hieronder, klik op het plaatje.

https://vimeo.com/658899484/8dacc27e9b
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Thuiszorg

De wijkverpleegkundige indiceert de 
thuiszorg. Het behoud van 
zelfredzaamheid en eigen regie staat 
voorop. In veel gevallen is er ook 
aandacht nodig voor de mantelzorger. 
Hoe dit gaat zie je hieronder, klik op 
het plaatje.

https://vimeo.com/658901194/82174ee44c
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Rapporteren

Rapportages zijn erg belangrijk in het 
zorgproces. Alleen door goede 
rapportages kunnen alle betrokkenen 
zicht houden op de zorg en het plan 
bijstellen als het nodig is. Hoe dit gaat 
zie je hieronder, klik op het plaatje.

https://vimeo.com/658902051/c76e8e1033
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Palliatieve zorg

Soms dooft het leven bij iemand 
langzaam uit. Deze fase, die enkele 
maanden kan duren, noem je de 
palliatieve fase. Je let dan op een vast 
aantal zaken, de afspraken hierover  
maak je samen met het hele team. 
Hoe dit gaat zie je hieronder, klik op 
het plaatje.

https://vimeo.com/658903256/c80935178b
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