Vragenlijst ECD/EPD zingeving
Vraag 1: Wat maakt voor u de dag waardevol?
In vraagteken󠄁  󠄁󠄁: waar wordt u blij van, wat geeft u energie?1

Vraag 2: Is er iets waar u mee zit of dat uw stemming bedrukt?
In vraagteken󠄁 󠄁󠄁: zijn er situaties die u bezighouden en die u wilt delen? Is er iets dat u pijn of verdriet
doet waar iemand iets in zou kunnen betekenen?

Vraag 3: Heeft u wel eens hulp/steun ervaren bij moeilijke momenten in het leven? Bij wie kunt u
steun of troost vinden?
In vraagteken 󠄁 󠄁󠄁: zijn er mensen die veel betekenis hebben voor u? Waar kunt u terecht voor een goed
gesprek?

Vraag 4: Heeft u op dit moment behoefte aan extra betrokkenheid van iemand?
In vraagteken 󠄁 󠄁󠄁: Is er een bepaalde lastige situatie of probleem waarbij u nu graag aanwezigheid van
of een gesprek met iemand wenst? En zo ja denkt u aan iemand speciaal?

Vraag 5: Wilt u met iemand terugkijken of vooruitkijken op speciale levensmomenten?
In vraagteken 󠄁󠄁: Zijn er onderdelen uit het levensverhaal die aandacht willen? Zijn er onvervulde
verlangens? Heeft u een wens, hoopt u ergens op?
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Deze tekst wordt zichtbaar als je op het vraagteken klikt

Vraag 6 bij achteruitgang cliënt/in palliatieve fase:
Waardig sterven, wat betekent dat voor u?
In vraagteken 󠄁 󠄁󠄁: Wenst u aanwezigheid van familie, andere betrokkene(n), of juist niet? Door wie wilt
u worden verzorgd, van wie wilt u specifiek afscheid nemen, wilt u volledig bij kennis zijn, wilt u geen
pijn hebben, ….? Zijn er nog zaken die gedaan, gezegd, besproken, moeten worden? Wilt u op een
bepaalde manier afscheid nemen (heeft u rituele, gebruiken en wensen of behoeftes vanuit
levensovertuiging) en wenst u daar ondersteuning bij?

Bevinding:
Denken jullie, als cliënt/naaste(n) en professional samen, dat er extra ondersteuning gewenst of
nodig is voor cliënt en/of naaste(n)? Zo ja, wie schakel je in? 󠄁󠄁:


Wijkverpleegkundige



Huisarts



Informeel netwerk



Palliatief verpleegkundige



Geestelijk verzorger



Specialist Ouderengeneeskunde



Psycholoog

Anders namelijk:

Toelichting

