
Casus Mevr Gerrits, geb 1929.

• Weduwe, moeder van 6 kinderen. 5 zoons en 1 dochter. Zij heeft 15 kleinkinderen en

inmiddels 3 achterkleinkinderen.

• Zij woont in een aanleunwoning, is zelfstandig met hulp in de huishouding en thuiszorg voor

hulp bij het douchen.

• Zij heeft enkele jaren geleden een CVA gehad waarvan ze goed is hersteld. Ze heeft wel nog

een spalk voor haar li onderbeen en de fijne motoriek is verminderd in de linker hand. Mevr

heeft geregeld last van urineweg infecties. Ook heeft ze al haar leven lang last van

(dreigende) obstipatie.

• De verzorging is opgevallen dat mevr de laatste tijd wat vergeetachtig is. De dochter, Sonja,

komt elke dag even binnen lopen voor wat hand en spandiensten. Haar valt op dat moeder

steeds vaker een uiltje knapt overdag. Tegelijkertijd klaagt moeder dat het slapen niet zo

goed gaat. Het slechte slapen komt door de warme nachten.

• Het eten gaat nog prima. De hoeveelheden nemen wel wat af, maar toch. Sonja maakt zich

wel wat zorgen om het drinken. Moeder heeft nooit heel veel gedronken maar nu ze vaker in

slaap valt overdag lijkt ze ook minder vocht binnen te krijgen. Daarom heeft Sonja de

verzorging gevraagd moeder aan te sporen om extra te drinken.

• Ondanks deze extra aandacht en maatregelen is mevr op een dag plotseling erg suf. Ze is

moeilijk wakker te krijgen en ze lijkt ook niet te beseffen wat er gaande is. De nacht er na is

mevr Gerrits flink in de war. Ze loopt verdwaasd over de gang en als de verzorging haar treft

heeft ze een onsamenhangend verhaal over de reden dat ze op de gang loopt.

• De oplettende nachtdienst heeft gemerkt dat mevr koorts heeft. Ze besluit de huisartsenpost

te bellen. De huisarts constateert een forse blaasontsteking en stuurt haar in om antibiotisch

behandeld te worden.

Vragen

1. Welke symptomen signaleer je in deze casus?

2. Wat valt je op over de cognitieve toestand van mevr Gerrits?

3. Zijn er in de periode voor de nacht van de verwardheid en opname misschien signalen

geweest die deze toestand “voorspelden”?

4. Is dit beeld specifiek voor oudere mensen als mevr Gerrits? Zijn er andere situaties waarin zo’n

toestand kan optreden? 

5. Wat is de behandeling voor dit beeld? Medicamenteus? Benadering? Omgeving?
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