Medisch paspoort voor mensen met een beperking
In te vullen door de arts van de persoon met een beperking (in dit document ‘patiënt’ genoemd), samen met diens wettelijk
vertegenwoordiger (indien van toepassing). Dit paspoort heeft geen juridische grondslag, het is slechts een hulpmiddel
waarmee de dokter in het ziekenhuis snel een beeld kan vormen van de uitgangssituatie van de patiënt.
Naam:
Geboortedatum:
BSN:
Aandoening / syndroom (indien van toepassing):
Ik heb het begripsniveau van een
 Volwassene
 Kind van ongeveer……. jaar oud. Houd a.u.b. rekening met mijn verstandelijke beperking, ik begrijp ongeveer net zo veel
als een kind met dezelfde leeftijd
Afspraken over reanimatie en IC opname
 zijn in het verleden gemaakt met mijn vaste arts, genaamd:
 zijn niet eerder gemaakt, maar ik geef bij deze mijn wens aan:
 WEL  NIET te worden gereanimeerd als dit nodig en medisch zinvol is
 WEL  NIET op de IC te worden opgenomen als dit nodig en medisch zinvol is
 WEL  NIET te worden beademd als dit nodig en medisch zinvol is
Ik ben geïnformeerd over het feit dat:
1) reanimatie en beademing een langdurig revalidatietraject met zich meebrengen
2) de gemiddelde duur van IC opname door COVID-19 drie weken bedraagt
3) ik gedurende die tijd (mogelijk) weinig of geen bezoek zal kunnen ontvangen
4) vanwege COVID-19 de dokters en verpleegkundigen beschermende maskers en pakken dragen
waardoor menselijk contact zeer beperkt is

Handtekening van de persoon met een beperking:

Indien van toepassing, handtekening wettelijk vertegenwoordiger:

Datum van ondertekening:

Datum van ondertekening:
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Kan de patiënt zelfstandig traplopen?

 Hulp nodig
 Gedeeltelijk met hulp
 Onafhankelijk

Hoe beweegt de patiënt zich voort?

 Rolstoel
 Loopt met hulpmiddel
 Loopt zelfstandig

Kan de patiënt zich zelf aankleden?

 Hulp nodig
 Gedeeltelijk hulp nodig
 Geen hulp

Kan de patiënt huishoudelijke taken doen?

 Niet mogelijk
 Met hulp
 Zelfstandig

Is de patiënt in staat zelfstandig contact te maken met andere
mensen?

 Normaal niet
 Soms
 Normaal wel

Hoe vaak per week gaat de patiënt naar dagbesteding en/of
werk?

 < 3 keer per week
 ≥ 3 keer per week

Is de patiënt bekend met een chronische lichamelijke ziekte?
Bv. hart of longziekte, suikerziekte, hoge bloeddruk, kanker

 Ja
 Nee

Terugkijkend naar afgelopen week, was de patiënt incontinent
voor urine? Als de patiënt een katheter heeft en deze zelf kan
verzorgen, scoor dan ‘continent’

 Incontinent
 Soms continent
 Continent

Is de patiënt de afgelopen 6 weken snel vermoeid/futloos?

 Vaak
 Geregeld
 Soms
 Zelden/nooit

Slaapt de patiënt de afgelopen 6 weken langer dan normaal?
Bv. Moeite om uit bed te komen, valt in slaap gedurende de dag

 Vaak
 Geregeld
 Soms
 Zelden/nooit

Hoeveel verschillende chronische medicamenten gebruikt de
patiënt?

≥7
4-6
0-3

Was er de afgelopen 3 maanden sprake van gewichtsverlies?

 Meer dan 3 kg
 Onbekend
 1 - 3 kg
 Geen

Was er de afgelopen 3 maanden sprake van verminderde
voedselinname? Bv. door verlies van eetlust,
spijsverteringsproblemen, problemen bij het kauwen en/of slikken?

 Belangrijk verlies van eetlust
 Matig verlies van eetlust
 Geen verlies van eetlust

Heeft de patiënt een afwijkend eetpatroon?
Bv. moeite met voeding van bepaalde textuur, eet alleen kleine
hoeveelheden of alleen bepaalde types voedsel

 Ja
 Nee

Weet de patiënt welk jaar het is?
(mag er 1 jaar naast zitten)

 Normaal niet
 Soms
 Normaal wel

Maakt de patiënt de afgelopen 6 weken een
sombere/neerslachtige indruk?

 Vaak
 Geregeld
 Soms
 Zelden/nooit

Tot slot: wat is de kuitomtrek van de patiënt?
(gemeten door de arts)

 Kuitomtrek < 31 cm
 Kuitomtrek ≥ 31 cm

Bron: https://goudonbeperktgezond.nl/goud-ontwikkelt-speciale-kwetsbaarheidsindex-voor-mensen-met-een-verstandelijke-beperking-in-tijden-van-covid-19/

