Signaalkaart
Voorbeelden van signalen
VALPREVENTIE

› Geblokkeerde looproutes?
(kleedjes, snoeren)
› Weinig tot geen verlichting?
› Weinig tot geen mogelijkheden tot
vastgrijpen?
› Niet meer in staat tot
beweegoefeningen?
› Dragen van verkeerd schoeisel?
› Is er belang bij personenalarmering?

VOEDSELVEILIGHEID

› Te weinig (warme) maaltijden in huis?
› Niet voldoende verse boodschappen?
› Voedselresten of kliekjes worden
bewaard?
› Producten over de datum?
› Veel lege alcoholflessen?

VAARDIGHEID

› Moeite met bedienen van apparaten?
› Verkeerd of matig gebruik van
hulpmiddel? (handgreep, steun,
rollator)
› Opstapeling van wasgoed?
› Opstapeling van vaat?
› Lege of bijna lege koelkast?

VEREENZAMING

› Gevoelens van eenzaamheid?
› Geen mogelijkheid tot terugval op
kinderen, familie, vrienden en/of
buren?
› Gemis van contacten?
› Afwezigheid van activiteiten of
onvoldoende tijdsbesteding?

VERWARDHEID

Geheugenproblematiek - ontstaat
geleidelijk
› Gesprekken

worden niet goed meer
gevolgd?
› Verdwalen op bekende plekken?
› Geen

besef van de tijd, dag en/of
maand?
› Normale

bezigheden mislukken
steeds meer? (koffie zetten, hobby’s)
(Plotselinge) Verwardheid
› Moeite

met denken en concentreren?
› Gedragsverandering?

› Verminderd korte termijn geheugen?
› Plukkerig

gedrag (zoals friemelen)?
› Wisselend bewustzijn?

VERWAARLOZING

Verwaarlozing van persoonlijke
verzorging
›S
 lechte persoonlijke hygiëne? (geur,
onverzorgd uiterlijk/gebit)
›V
 ies of niet verschoond bed?
›K
 apotte kleding?
Verwaarlozing van administratie
›O
 pstapeling van post?
›O
 nbetaalde rekeningen?
Verwaarlozing van woonsituatie
›S
 tank en/of vervuiling?
›R
 ommel door verzamelwoede?

Is jou iets opgevallen?
Zie de achterkant van deze kaart
om te zien wat jij kunt doen!

thuisdiensten

Signaalkaart
Is er sprake van één of meerdere van
de signalen op de voorkant? Of valt jou
iets anders op? Volg dan deze stappen:
1.

Bespreek dat wat jou opvalt en/of zorgen
baart ten alle tijden eerst met de klant.
2. Overleg met de klant of de mantelzorger
erbij betrokken kan worden. Als de klant
akkoord geeft, betrek je de mantelzorger
erbij om het signaal samen met de klant op
te pakken.
3. Verwijs de klant door naar de juiste
organisatie en stimuleer de klant om actie
te ondernemen. Indien nodig ondersteun je
de klant met de aanmelding.
4. Registreer het signaal in RemotePro. Let op:
Hiervoor heb je toestemming nodig van de
klant! (zie de handleiding voor verdere
informatie).

Heb je nog behoefte aan hulp?
Neem contact op met jouw coördinator.
Vermoedens van mishandeling,
geestelijke en/of fysieke verwaarlozing?
Raadpleeg jouw regio coach.

Acute situatie?
Bel 112!

De samenwerkingspartners in mijn wijk:

thuisdiensten

