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Keuzedeel palliatieve zorg mbo 
Thema 2 Introductie signaleringsinstrument en 
besluitvormingsmethodiek palliatieve zorg 

Introductie meetinstrumenten in de palliatieve fase  
De set signalering palliatieve fase kan helpen om adequaat problemen en behoeften bij de 
cliënt/patiënt te signaleren.  
 
Een meetinstrument kan helpen bij het signaleren, vervolgen en gericht verkennen 
van behoeften, symptomen en problemen van patiënten en hun naasten. 
Er zijn heel veel meetinstrumenten, maar we laten je kennismaken met de 
instrumenten die je het meest zult toepassen in de praktijk. Een totaaloverzicht dat 
aansluit bij het kwaliteitskader palliatieve zorg vind je in het boekje 
meetinstrumenten in de palliatieve zorg.  
 
Voorbereiding op de les en/of verwerking via 
opdrachten:  
Bekijk globaal het boekje meetinstrumenten in 
de palliatieve zorg  
 
Zoek zelf actief naar informatie op internet over 
de volgende meetinstrumenten: 
 Pijnanamnese  
 DOSscore  
 VASscore  
 Repos  
 PACSLAC 

 

 
 
Noteer hieronder je vragen en/of onduidelijkheden en neem ze mee naar de les. 
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Opdracht 1 (gezamenlijk) 
Bespreek met elkaar een casuïstiek uit de praktijk. Welke meetinstrumenten zou 
je in deze casus gebruiken om meer te weten te komen over de symptomen die 
hierin aangegeven worden? 
 

Opdracht 2 
 Neem een casus uit de praktijk en werk deze uit volgens de signaleringsset op 

het onderdeel:  
Stap 1: observatie  
Stap 2: onderzoek  

 Beschrijf welke meetinstrument(en) je hebt gebruikt en waarom je deze hebt 
ingezet.  

 

Opdracht 3 (gezamenlijk) 
Bespreek met elkaar de uitgewerkte casus uit je eigen praktijk.  
 Op welke wijze heb je de casus uitgewerkt?  
 Zijn er overeenkomsten binnen de groep?  
 Zijn er verschillen binnen de groep?  
Voer een dialoog over de verschillen in de gebruikte meetinstrumenten om meer 
inzicht te krijgen op de werkwijzen van je medestudenten.  
 
  

Voor inspirerende onderwijsmaterialen en leerdoelen zie link 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bekijk hier de leerdoelen  


