
   
 

verpleegkundig handelen bij patiënt met verstandelijke 

beperking (Versie 1) 
 

Inleiding 
Dit protocol gaat over volwassen patiënten met een verstandelijke beperking. Deze groep 

patiënten is een kwetsbare groep in het ziekenhuis. Deze richtlijn is geschreven, om de zorg 

rondom de verstandelijk beperkte mens te optimaliseren, in samenwerking met de 

familie/wettelijke vertegenwoordigers en/of hulpverleners van thuis. 
 

Doel 
In samenwerking met ouders en woon-/zorginstellingen, zorg op maat bieden, afgestemd op 

de behoeften en beleving van volwassenen met een verstandelijke beperking. 
 

Doelgroep 
Patiënten met een verstandelijke beperking boven de 18 jaar. 

 

Werkwijze 
Voor de geplande opname 

• Het is belangrijk dat er vooraf een checklijst(zie bijlage) wordt ingevuld, waarop alle 

punten, die van belang zijn bij een opname, staan vermeld. Hierin staat: 

o Informatie over verzorging 

o Medicatie 

o Bejegening 

o Communicatie 

o Gewoontes 

o Behandelbeperkingen 

o Overige belangrijke aandachtspunten 

• Het ziekenhuis biedt eventueel bepaalde voorzieningen, zoals het mee kunnen nemen 

van eten of het gebruik van een extra bed. 

• Er worden duidelijke afspraken gemaakt tussen de contactpersoon in het ziekenhuis, 

de persoonlijke begeleider en/of ouders/wettelijke vertegenwoordiger, zoals: 

o Wie welke informatie ontvangt vanuit het ziekenhuis 

o Of en hoeveel extra begeleiding ingezet moet/kan worden en wie deze extra 
begeleiding kan bieden. 



   
 

Voorbereiding op het verblijf in het ziekenhuis 

 

Gezien de diversiteit in het niveau van functioneren van mensen met een verstandelijke 

beperking, zal het niet altijd mogelijk zijn om deze mensen optimaal voor te bereiden op een 

ziekenhuisopname. 

 

Aandachtspunten zijn: 

 

• Er wordt een afweging gemaakt worden of de datum voor de ziekenhuisopname van 

te voren aan de patiënt wordt doorgegeven ter voorkoming van eventuele onrust 

• Ouders of persoonlijk begeleiders worden voorbereid op de ziekenhuisopname 

• Er wordt duidelijkheid gegeven over de faciliteiten die het ziekenhuis biedt 

o Is er voorbereidingsmateriaal voor de patiënt beschikbaar (folders, 
beeldmateriaal, boekje) 

o Kan en mag de patiënt zijn vertrouwde spullen en hulpmiddelen meebrengen 

o Zijn er faciliteiten zoals eten, overnachten, e.d. 

o Is een 1- of meerpersoonskamer gewenst 

 

 
 

Begeleiding bij spoedopname 

Bij opname wordt er geregeld dat een vertrouwd persoon de patiënt begeleidt naar en in het 

ziekenhuis. Familie moet gelijk geïnformeerd worden, zodat zij maatregelen kunnen treffen. 

 

Noteer duidelijk in het EVD wie de wettelijk vertegenwoordiger en/of contactpersoon is 

 

Er wordt bij de opname een korte overdrachtsformulier ingevuld met belangrijke informatie. 

 

Tijdens de ziekenhuisopname 

Algemene aandachtspunten 

 

• Noteer duidelijk in het EVD wie de wettelijk vertegenwoordiger en wie de 

contactpersoon is 

 
Dagelijkse verzorging 

 
• Ouders en begeleiders informeren de verpleegkundigen over de te verrichten 

zorgbehandelingen, en de medische informatie en instructies over het gebruik van 

speciale hulpmiddelen die de patiënt thuis gebruikt 

• Koppel bij de dienstwisselingen naar collega's terug, wie welke zorgtaken doet bij de 

patiënt: bv. familie of verpleegkundige 

• Bij een opname is het belangrijk dat er één vast aanspreekpunt is, bv. de 

zorgcoördinator. 

• Beschrijf op het infoformulier in het EVD de afspraken, zodat bekend is op welke 

wijze de (specifieke) dagelijkse zorg het beste geboden kan worden.



   
 
 

 

 

 

 


