Casus 1
Dhr. S. is een 83-jarige man die samenwoont met zijn echtgenote. Dhr. S. krijgt
dagelijks van de thuiszorg ondersteuning met betrekking tot zijn medicatie. Dhr. S.
heeft een verblijfskatheter en krijgt tweemaal per week op dinsdag en vrijdag een
blaasspoeling.
Dhr. S. staat onder controle bij een uroloog in het Flevoziekenhuis.
Dhr. S. is erg angstig voor de blaasspoelingen en probeert er keer op keer onderuit
te komen. Daarbij vertoont hij steeds ander gedrag, van agressief - tot depressief
gedrag. Dhr. S. heeft aangegeven geen blaasspoelingen meer te willen ondergaan.
Zijn echtgenote heeft aangegeven de zorg voor dhr. S. niet meer aan te kunnen
en geeft aan voornamelijk op de dagen voor de blaasspoeling angstig te zijn voor
dhr. S. omdat zijn gedrag steeds onvoorspelbaarder wordt. Echtgenote geeft bij de
thuiszorgmedewerker aan dat zij vanwege die spanning haar huishouden niet meer
kan bijhouden en zich eenzaam voelt omdat zij haar verhaal niet kwijt kan.

Vraag
Welke ondersteuning of zorg zou geboden kunnen worden?
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Casus 2
Mw. P. is 56 jaar en heeft botmetastasen (uitzaaiingen van tumoren in de botten),
de primaire tumor is onbekend. Door botmetastasen zijn er botbreuken in linker - en
rechter bovenarmen. Douchen gaat hierdoor niet meer. Tevens lukt het mw. niet meer
om in haar eigen bed boven te komen. Mw. krijgt nu één keer per dag zorg in
vde ochtend voor het wassen/douchen en aankleden.
Mw. P. woont met echtgenoot en heeft een dochter, Noa, die in België woont. Zij komt
één keer per maand op bezoek. Echtgenoot neemt veel zorg op zich.
Mw. P. heeft is Joods. Voordat ze ziek werd bezocht zij regelmatig de synagoge.
Ze houden zich niet aan de strenge spijswetten maar op vrijdag Sjabbat houden
ze wel rust en lezen uit de Thora. (Geloofsboek van de Joden).
De huisarts heeft een terminaalverklaring afgegeven, maar mw. vindt het
moeilijk om dit te accepteren.
Mw. P. grijpt alle medische behandelingen aan die er bestaan. Door de
verminderde mobiliteit haalt mw. het toilet vaak net niet en plast dan in haar broek.
Mw. P. is diabeet en tot op heden regelde zij zelf haar insuline en
bloedsuikercontroles. Medicatieoverzicht is niet bekend bij ons. Mw. P. weet
niet meer welke medicatie wanneer ingenomen moet worden.
De mantelzorger is overbelast en vraagt om meer hulp.

Vraag
Welke ondersteuning of zorg zou geboden kunnen worden?
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Casus 3
Mw. H. is 87 jaar en nu 3 jaar weduwe. Mw. H. heeft het hier nog dagelijks moeilijk mee.
Mw. H. heeft 1 dochter Jolijn die samen met haar vriendin in Limburg woont. Mw. H.
deed het huishouden nog altijd zelf. Mw. woont gelijkvloers.
De thuiszorg komt tweemaal daags voor het aantrekken van de steunkousen.
Al jaren had mw. H. last van haar heup en zij heeft nu besloten zich daar toch aan te
laten opereren.
Mw. H. is in het revalidatiecentrum geweest en mag morgen met ontslag. Er zijn
geen complicaties geweest tijdens de opname of operatie. De zorg moet nu worden
aangepast.

Vraag
Welke ondersteuning of zorg zou geboden kunnen worden?
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Casus 4
Mw. M. is 80 jaar oud. Zij woont op zichzelf in een eengezinswoning. Mw. M. heeft
drie dochters, Corine, Wil en Willemien, die zeer betrokken zijn bij hun moeder
maar die niet met elkaar overweg kunnen. Mw. M. heeft COPD, hartklachten,
nierinsufficiëntie(onvoldoende functionerende nierwerking) en diabetes mellitus. Mw.
M. is opgenomen geweest met vocht achter de longen, hierbij is een drain geplaatst
en na 2 dagen is deze verwijderd. Mw.M. is zwak en zij is kortademig.
Mw. M. heeft vier keer per dag zorg nodig. Daar zij vier maal per dag insuline krijgt
toegediend. Mw. M. heeft hulp nodig bij het wassen en aankleden en het aanreiken van
de medicatie.
Een week later geeft mw. M. aan niet meer te willen leven en dat ze een
euthanasieverklaring wil. Daar mw. M. geen diagnose heeft dat zij terminaal is, is dit
een lastige vraag. mw. M. Zij wil dat de zorg dit voor haar in orde maakt en dat de zorg
haar gaat begeleiden in de laatste fase.

Vraag
Welke ondersteuning of zorg zou geboden kunnen worden?
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Casus 5
Mw. K. is 74 jaar. Zij is beginnend dementerend. Ze woont samen met haar echtgenoot
die haar mantelzorger is en alles voor mw. K. doet. Samen hebben zij twee dochters,
Floor en Charlotte. Floor is erg betrokken en gaat mee naar alle ziekenhuisbezoeken.
Charlotte is net gescheiden en heeft de zorg voor twee kleine kinderen. Hierdoor
heeft zij weinig tijd. Mw. K. heeft diabetes mellitus waardoor een wond aan haar teen
lastig geneest. Mw. K. heeft in het verleden al een teenamputatie moeten ondergaan
en is zeer angstig dat dit wederom zou moeten gebeuren. Mw. K. heeft astma/
bronchitis waardoor af en toe benauwdheidsklachten optreden, hiervoor krijgt mw.
medicatie.
Zorgvraag:
Ochtend:
•
ADL zorg op bed
•
Wondje teen verzorgen
•
Katheterzak verwisselen (één keer per zes weken verblijfskatheter vervangen)
•
Controle op decubitusplekken
•
Medicatie aanreiken
•
Insuline toedienen (één keer per week bloedsuiker dag-curve)
Avond:
•
Insuline toedienen
•
Katheterzak verwisselen
•
Nacht-klaar maken

Vraag
Welke ondersteuning of zorg zou geboden kunnen worden?
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Casus 6
Mw G. is 42 jaar en woont samen met haar verstandelijk beperkte zoon, Alexander, van
22 jaar. Alexander gaat overdag naar het activiteitencentrum. Indien nodig kan hij
s ’nachts opgevangen worden bij de zorgboederij in de buurt. Mw. G. is in de zorg gekomen na behandeling aan haar oesophaguscarcinoom (slokdarmkanker).
Vanwege bestralingen in het hoofd/halsgebied heeft mw. G. een verminderde speekselaanmaak waardoor slikklachten en verminderde intake.
Mw. G. ontvangt al geruime tijd thuiszorg. Mw. G. was genezen verklaard maar twee
maanden geleden heeft mw. G. te horen gekregen dat de tumor is teruggekeerd met
uitzaaiingen naar haar tong. Mw. G. is uitbehandeld. De algehele situatie van mw. G.
wordt dagelijks tijdens de zorgmomenten in de gaten gehouden. Eén keer per week is
er een voortgangsgesprek.
Mw. G. heeft geen contact met familie. Zij heeft geen sociaal netwerk.
Mw. G. heeft twee katten. Mw. G. is alcoholafhankelijk en heeft financieel veel schulden.
Zorgvraag aan de thuiszorg:
•
Tweemaal per dag ondersteuning bij toedienen sondevoeding aan/af
te koppelen.
•
Eén keer per week ondersteuning bij douchen.
•
Eén keer per week wegen.
•
Eén keer per week continuïteitsgesprek over verloop ziekte.

Vraag
Welke ondersteuning of zorg zou geboden kunnen worden?
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Casus 7
Mw B. 55 jaar en van Turkse afkomst. Haar man is drie jaar geleden overleden.
Zij spreekt gebrekkig Nederlands. Zij heeft een maagcarcinoom(maagkanker)
met uitzaaiingen.
Zorgvraag:
•
ondersteunen met wassen
•
aankleden
•
PEG-sonde verzorgen
•
laatste maanden palliatieve zorg.
Haar zoon Mehmet en haar dochter Meryem nemen een grootdeel
van de mantelzorg op zich.
De zussen van mw. B. helpen daar waar mogelijk.
De huisarts is ook betrokken en doet het laatste stukje terminale zorg.

Vraag
Welke ondersteuning of zorg zou geboden kunnen worden?
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Casus 8
Mw. F. is 81 jaar oud en van Marokkaanse afkomst. Ze is in het kader van
gezinshereniging samen met haar dochter Jamila, dertig jaar geleden naar
Nederland gekomen. Ze heeft haar hele leven gewerkt als advocate. Haar man is
drie jaar geleden overleden en haar dochter Jamila is net als haar moeder
advocate en heeft een eigen advocatenbureau.
Mw. F. is bekend met hartfalen en een verminderende nierfunctie.
Mw. F. heeft een natriumarm dieet, zij eet nu helemaal zoutloos. Mw. F. weet niet wat
dit inhoudt en welk effect dit op haar lichaam en geestelijk conditie heeft. Mw. F. is in
een korte tijd 15 kg. afgevallen en weegt 48 kg. Dit is voor haar lengte ver onder het
streefgewicht.
De huisarts is ingeschakeld en staat achter het dieet. Als advies geeft de
huisarts dat zij regelmatig moet eten en drinken en één keer in de maand
moet zij worden gewogen.
Mw. F. geeft aan dat zij zich slecht voelt en komt depressief over. Ze klaagt over
mensen die lopen op haar dak en de herrie die wordt gemaakt als zij slaapt.
Ze zegt dat er steeds glas tegen haar ramen wordt aangegooid.
De enige zorgvraag die de thuiszorg momenteel uitvoert is ondersteuning met ADL.

Vraag
Welke ondersteuning of zorg zou geboden kunnen worden?
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Casus 9
Dhr. van S. is 85 jaar oud en heeft een vergevorderd stadium van
Alzheimer. Ten gevolge van de Alzheimer heeft hij afasie.
Echtgenote is 63 jaar oud en alcoholafhankelijk, zij heeft door haar drankgebruik
Korsakov ontwikkeld. Mw. kan niet omgaan met de situatie van dhr. S. waardoor
er spanningen zijn.
Deze spanningen uiten zich in schelden en veelvuldig uiten van ongenoegen door mw.
Dhr. S. kan hier moeilijk mee omgaan en zegt regelmatig niet meer te willen leven.
Minstens vier keer per dag komen de medewerkers van de thuiszorg bij de familie
echter vanwege een grote luizenplaag klagen de thuiszorgmedewerkers dat het
haast onmogelijk is om nog op een hygiënische wijze zorg te verlenen.
Er zijn twee kinderen, Devante en Yahaira, die op afstand wonen. Yahaira vindt dat
dhr.S. zolang mogelijk thuis moet blijven. Zij heeft een slechte band met moeder.
Devante vindt dat dhr. S. uit huis geplaatst moet worden omdat dit zo geen goed
leven is voor beiden. Devante heeft regelmatig ruzie met zijn moeder over de hoge
uitgaven van mw.
De laatste weken gaat dhr.S. achteruit. Dit uit zich in het niet meer zelf kunnen
douchen/aankleden, het niet meer weten hoe te moeten eten en hij is incontinent te
zijn voor mictie en defecatie. Daarnaast is de afasie toegenomen en komt dhr. S. niet
of erg moeilijk uit zijn woorden.

Vraag
Welke ondersteuning of zorg zou geboden kunnen worden?
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Casus 10
Mw. de J. is 43 jaar oud. Zij is alleenstaand en zij kent een grote historie van
ziektebeelden. Een paar daarvan zijn diabetes mellitus en Parkinson. Mw. J. heeft een
verleden waarin zij veel alcohol en drugs gebruikte. Als kind is zij ernstig seksueel
misbruikt en daarnaast verwaarloosd. Mw. J. heeft weinig vertrouwen in andere
mensen.
Mw. J. leeft met 8 katten in een woning die niet erg schoon is. Mw. J. beweegt zich
voort in een rolstoel. Zij kan niet meer lopen omdat haar tenen zijn geamputeerd
t.g.v. diabetes.
Mw. J. zorgt slecht voor zichzelf. Zij wil niet gewassen of gedoucht worden en is erg
moeilijk te benaderen hierin. Slechts een paar mensen mogen mw. helpen bij de ADL.
Mw. J. eet slecht. Hierdoor is zij moeilijk op insuline in te stellen.
Zij heeft een ongezonde leefwijze en het feit dat de hygiëne van mw. J. te wensen
overlaat maakt dat mw. J. haar buikplooi besmet is. Mw. J. heeft overgewicht, vooral
rond de buik. Viermaal per dag komt er iemand van de thuiszorg langs en daarnaast
houdt de huisarts mw. J. in de gaten. Mw. J. geeft aan eenzaam te zijn en zij heeft geen
sociaal netwerk.

Vraag
Welke ondersteuning of zorg zou geboden kunnen worden?
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Casus 11
Mw. T. is 64 jaar en woont samen met echtgenote. Mw. T. is alcoholiste en heeft
parkinsonisme. Daarnaast is mw. T. bekend met psychiatrische klachten.
Zij leven al 15 jaar gescheiden van elkaar in hetzelfde huis. Mw. T. heeft haar partner
nodig om boodschappen te doen en te koken. De een woont op de bovenetage
en de ander beneden. Mw. T. heeft angst om naar buiten te gaan en beweegt zich
binnenshuis voort met een rollator. Mw. T. dwingt haar echtgenote om dingen
voor haar te doen, als zij die niet doet dan wordt mw. onredelijk en soms
zelfs fysiek agressief.
Ze hebben twee zoons, Martijn en Joeri, die weinig thuiskomen.
De huisarts komt regelmatig langs en is van mening dat mw. T. zich moet
laten opnemen in een verzorgingstehuis. Dit wil mw. T. absoluut niet.
Mw. T. valt veelvuldig, wat ten dele te wijten is aan de alcohol die mevrouw nuttigt
maar daarnaast is er waarschijnlijk nog een andere oorzaak maar de huisarts heeft
hier tot op heden nog geen antwoord op. Mw. T. drinkt gemiddeld een liter sherry per
dag. Zij stopt hier geregeld mee wanneer de huisarts haar dit zegt, maar begint er
ook weer mee.

Vraag
Welke ondersteuning of zorg zou geboden kunnen worden?
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Casus 12
Mevrouw B. is 52 jaar. Zij is sinds 15 jaar bekend met COPD. Mw. B. heeft tot voor kort
veel gerookt. Het laatste jaar is er een toename van klachten. Zij wordt steeds meer
vermoeid en benauwd. Twee weken geleden is ze met ernstige dyspnoe en een
pneumonie opgenomen in het ziekenhuis waar ze op de IC aan de beademing
heeft gelegen.
Ze is een paar dagen geleden thuisgekomen om te sterven. Afgesproken is dat mw. B.
niet meer opgenomen wordt in het ziekenhuis, geen reanimatie, zij krijgt wel zuurstof
thuis. Haar echtgenoot en drie kinderen, Sharifa, Smita en Dillon, nemen samen met de
thuiszorg, die driemaal daags komt, de zorg voor mw. op zich.
Mw. B. ligt de hele dag op bed. Ze geeft aan benauwd te zijn en produceert veel slijm.
Ze zegt dat ze dit moeilijk op kan hoesten. Mw. B. is onrustig en heeft paniekaanvallen.
Ze is erg bang om te stikken in één van haar hoestbuien. Mw. B. eet en drinkt weinig, is
flink afgevallen. Ze neemt nog wel af en toe een flesje drinkvoeding.
De zorg voor - en om zijn vrouw valt dhr. zwaar. Vooral ‘s nachts is hij vaak bezig met
zijn vrouw omdat ze dan onrustig is. Hij vraagt zich af hoe lang het nog gaat duren
en of hij het wel vol kan houden.

Vraag
Welke ondersteuning of zorg zou geboden kunnen worden?
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Casus 13
Mw. R is 40 jaar en is ernstig ziek. Mw. R. heeft borstkanker in een gevorderd stadium. Ze
ligt veel op bed en is erg moe. Ze heeft onlangs nog een chemotherapiekuur gehad
die lichamelijk en geestelijk erg veel van haar gevergd heeft.
De dokter heeft haar twee maanden geleden verteld dat ze niet zal herstellen. Mw.
praat heel open over haar ziekte. Ze maakt zich zorgen over haar kinderen; Axl van 14
jaar en Merel van 8 jaar. Haar zoon doet het niet goed op school.
Hij spijbelt en de rector van de middelbare school heeft een brief gestuurd. Vaak aan
het einde van de verzorging vertelt ze hierover terloops aan de thuiszorgmedewerker.
Mw. R. maakt zich duidelijk veel zorgen over haar kinderen en hoe dat verder moet als
zij komt te overlijden. Haar echtgenoot is te druk met de zorg voor zijn vrouw om echte
aandacht aan hun kinderen te geven.

Vraag
Welke ondersteuning of zorg zou geboden kunnen worden?
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Casus 14
Mw. K wordt via de huisarts aangemeld voor thuiszorg. Mw. K. zorgt al jaren voor haar
dementerende moeder en is, zoals ze zelf zegt, ‘aan het eind van haar Latijn’. Ze woont
met haar in het ouderlijk huis. Mw. K. heeft een parttime baan als bibliothecaresse.
Op aandringen van een vriendin heeft ze uiteindelijk contact gezocht met de huisarts.
Ze vertelde hem dat ze zich al maanden grenzeloos vermoeid voelt. Daarbij dacht ze
zelf aan een virusinfectie omdat ze daar al eens eerder last van had gehad. Als de
huisarts echter de situatie van haar moeder ter sprake brengt, barst
mw. K. in huilen uit.
Hij constateert een ‘burn-outsyndroom’ en adviseert mw. K. een tijdje rust te nemen en
schakelt in overleg met haar de thuiszorg in. Ze blijft veertien dagen thuis, maar raakt
nu helemaal aan het eind van haar krachten. Ze kan de zorgen rond haar moeder die
alom aanwezig is, niet loslaten.
Ze spreekt de wens uit om drie weken op vakantie te gaan naar het buitenland als
haar moeder dan tijdelijk door anderen kan worden opgevangen.

Vraag
Welke ondersteuning of zorg zou geboden kunnen worden?
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Casus 15
Destiny is 17 jaar en ze is bevallen van een gezonde zoon. Destiny is nog erg jong om
zo ineens moeder te worden. Toch is ze zichtbaar gelukkig als ze Delano in haar armen
houdt als ze hem voedt. De vader van het kindje is niet meer in beeld en is ook niet
bij de bevalling geweest. Haar ouders vonden het beter dat Destiny een tijdje in een
tienermoederhuis zou wonen tot ze een eigen huisje toegewezen kreeg.
De moeder van Destiny is er wel voor haar dochter en kleinzoon maar de vader
van Destiny heeft meer moeite met de situatie en brengt nauwelijks bezoeken
aan zijn dochter.
Als Delano 2 maanden oud is krijgt Destiny een eigen flatje toegewezen. In het
tienermoederhuis bleek dat Destiny veel ondersteuning nodig heeft bij de dagelijkse
dingen en de zorg voor Delano. Zij krijgt vanwege die ondersteuning een persoonlijk
begeleider toegewezen.
Op een dag kom jij als persoonlijk begeleider bij Destiny thuis en treft daar een
behoorlijk vervuilde flat aan. Delano ligt te huilen in de box en lijkt al een tijdje niet
verschoond. Destiny zit verslagen op de bank. Destiny geeft aan dat ze amper
slaapt, nergens fut meer voor heeft en dat zij zich erg eenzaam voelt.

Vraag
Welke ondersteuning of zorg zou geboden kunnen worden?
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