
stap 2

   voor de volgende zorgproblemen:
 1 delier
 2 dyspnoe
 3 gewichtsverlies en gebrek aan eetlust
 4 klachten van de mond
 5 mantelzorger
 6 misselijkheid en braken
 7 obstipatie
 8 onbegrepen gedrag/probleemgedrag
 9 pijn
 10 problemen met eten en drinken
 11 spierspanning
 12 uitdroging
 13 vermoeidheid
14 zingeving en spiritualiteit

   voor andere zorgproblemen:
 15 algemene vragen

werkblad

Onderzoek
Checklist bij het invullen van het werkblad. 
Dit document hoort bij de methodiek  
Signalering in de palliatieve fase (zie www.palliaweb.nl)
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 *  zie voor meer informatie over hoesten 
‘Achtergrondinformatie hoesten’
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