Algemene gegevens

Annie Jansma

Naam:.............................................

56 jaar

Leeftijd:........................................

Lagere huishoudelijke Nijverheid

Opleiding:.....................................

Kwalificatieniveau:

Verzorgende niveau 3

Hoofdverantwoordelijk
bij:

5 clienten

Werkzaam in de zorg
sinds:

25-09-1993

Ik werk al 18 jaar in de thuiszorg. Erg lang maar ik vind het nog steeds erg

.............................................................................................

leuk. Mijn werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het ondersteunen van

.............................................................................................

de.............................................................................................
client bij zijn of haar persoonlijke verzorging en medicijnen toedienen.
Maar het allerbelangrijkste vind ik dat ik er ook op sociaal gebied ben voor

.............................................................................................

de client. Met een koffie erbij kan iedereen bij mij zijn ei kwijt.

.............................................................................................
\
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Werkrooster

Werkrooster A. Jansma
week 21
Ma 21-05-2012
1 Dhr. T.J.F. Jansen
2 Mvr.B. Savic
3 Mvr. A. Streken
4 Mvr. C. Mols
5 Dhr. D. Egberts
6 Dhr. A. Van Der Valen
7 Dhr. A. Amir

12:00 - 17:00

Di 22-05-2012
1 Mvr. C. Mols
2Dhr. A. Amir
3 Dhr. D. Egberts
4 Dhr. A. Van Der Valen
5 Mvr.B. Savic
6 Mvr. A. Streken
7 Dhr. T.J.F. Jansen

07:00 - 12:40

Woe

-

Do

1 Dhr. A. Amir
2 Mvr.B. Savic
3 Mvr. A. Streken
4 Dhr. D. Egberts
5 Mvr. C. Mols
6 Dhr. A. Van Der Valen
7 Dhr. T.J.F. Jansen

Vrij

-

Zat

1 Mvr. C. Mols
2 Mvr.B. Savic
3 Dhr. T.J.F. Jansen
4 Dhr. A. Van Der Valen
5 Dhr. A. Amir
6 Mvr. A. Streken
7 Dhr. D. Egberts

Zon

12:40 - 17:00

17:00 - 22:00

-
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Rapportage
Ma 21-05-2012

Nina
8:15-8:45: Ontbijt gemaakt, steunkousen aangedaan, insuline gespoten.
........................................................................................
Mevrouw
Mols heeft last van haar ogen ->Huisarts komt 22-05 om 14:00 langs.
........................................................................................
Anni
e 14:00-15:00: Suikerwaarde opgenomen, insuline ingespoten,
........................................................................................
lunch
klaargemaakt.
........................................................................................
Joyce 19:30 - 19:50: Suikerwaardes

zijn goed, geen insuline.

........................................................................................

Avondeten opgewarmd.

........................................................................................
di 22-05-2012

Annie 7:00 - 7:45: Mevr. Mols wakker gemaakt, insuline ingespoten, ontbijt
gemaakt, koffie gezet.
........................................................................................
........................................................................................

Nina: 13:40 - 14:10Insuline gespoten, lunch, huisarts ingelicht over de klachten van Mevrouw
Mols
........................................................................................
........................................................................................

Rosa

Suikerwaardes opgenomen eninisunsulinliemetotegedei
egediendnt avondeten opgewarmd

20:05 - 20:15
........................................................................................

Wat staat hier???
........................................................................................
Woe 23-05-2012

Joyce 7:30 - 7:50: suikerwaardes opgenomen, insuline ingespoten,

........................................................................................

ontbijt klaargemaakt.
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
THUISZORG UTRECHT

Medicijnlijst

MA
Bexter
Insuline
Diclofenac
Amoxicilline
Metoprolol

DI

Nina An nie Joyce An nie Nina Rosa
Nina An nie Joyce An nie Nina Rosa
Nina
An nie Nina Rosa
Nina Annie Joyce An nie Nina Rosa
Nina Annie

Joyce

An nie Nina

Rosa

Opmerkingen

(Ma 21-05 - 14:45) De diclofenac is op en krijg de apotheek
telefonisch niet te pakken !!!
.........................................................................................
.........................................................................................

(Ma 21-05-19:30)De diclofenac is alweer bij besteld.

.........................................................................................

(Di 22-05 - 7:15) De diclofenac is binnen. Bedankt!

.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
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Contactgegevens

Clientgegevens
Naam
Adres
Postcode/Plaats
Telefoonnummer

Mvr. C. Mols
Kolenstraat 86
4923 AL Utrecht
030 - 5368948

Contactpersonen
Naam
Adres
Postcode/plaats
Telefoonnummer
Relatie

Dhr. K. Mols
Kandijdreef 12
4032 Utrecht
030-5473892
Zoon van de client

Naam
Adres
Postcode/plaats
Telefoonnummer
Relatie

Mvr. O. Hoek
Mariastraat 189
4922 AK Utrecht
030-5364947
Buurtbewoner
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Goede/slechte hulpmiddelen

Goed
Erg handig! Clienten helpen met het aantrekken van de steunkousen kost me

............................................................................
veel minder energie met de steunkoushulpen. De handeling zelf gaat nu ook
............................................................................
een stuk sneller. Dit is dus een erg goed hulpmiddel.
............................................................................
............................................................................

Slecht

De tillift kan niet eens over taptijt rijden! Sorry hoor, maar dan kan ik hem

............................................................................
echt niet gebruiken terwijl ik hem toch nodig heb.
............................................................................
De app voor de telefoon is wel handig alleen 'jammer dat er geen gps-functie op zit. '
............................................................................
S
avonds kan ik het adres van de client niet altijd vinden.
...........................................................................
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Protocol

Deze persona is tot stand gekomen in
het project RAAK-MKB Ontwerpen voor
zorgverleners, september 2013
www.ontwerpenvoorzorgthuis.nl

INSTRUCTIEKAART 1
Aantrekken therapeutisch elastische kousen

met open teenstuk

Ga tegenover de cliënt zitten. Trek (schone) rubberen handschoenen aan en vraag de cliënt het been in het midden van
je schoot te leggen (eventueel op een handdoek of kussentje),
zodat je symmetrisch en dicht bij je lichaam kunt werken.

2

Pak het aantrekhulpmiddel met beide handen vast en breng
het aan over de voet zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing.

3

Tr ek de elastische kous als een laars (maak dus geen voetje)
over het aantrekhulpmiddel tot je weerstand voelt (zet dus
geen kracht). Ga dan wrijven tot de voet en enkel van de
elastische kous goed zit.

4

Ve rwijder het hulpmiddel door aan de lus bij de tenen te
trekken. Doe dit niet in één beweging, maar pak het hulpmiddel steeds over, naarmate er meer zeildoek uit komt.
Houd ondertussen met één hand de hiel vast, zodat de
elastische kous niet van zijn plaats glijdt. Wissel hierbij regelmatig van hand. Het hulpmiddel glijdt nu tussen de elastische
kous en de voet vandaan.

5

Vraag altijd of de cliënt de elastische kous zelf omhoog kan
trekken. Zorg dat de therapeutisch ela
stische kousen goed over
het been verdeeld is. Doe dit door met je vlakke handen (met
rubberen handschoenen) over de elastische kous te wrijven.
Sla nooit het boord van de elastische kous om, ook niet als
de elastische kous te hoog is opgetrokken. Verdeel dan de
elastische kous opnieuw over het been.

Te keningen: © 2004 LOCOmotion en Auke Herrema.

1

“ De ‘steunkousenprotocol’ zit gelukkig altijd in de zorgmap.
Sommige protocollen moeten we echter opvragen bij onze
zorginstelling. Dat gaat namelijk via een ander bedrijf, en je raadt
het al.. dat duurt vaak wel effe!”
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