
Levensbedreigend?
o.a.:                                                                                                                                 
- belemmerde ademweg                                                                                                                  
- cliënt reageert p lots niet meer 
(m.u.v. epilepsie);                                                     
- cliënt heeft geen ademhaling en/of 
voelbare hartslag meer;                        
- cliënt heeft plots krachtsverlies  in 
arm of been, heeft een 
scheefhangende mond en kan niet 
meer praten;                                                 
- cliënt heeft een levensbedreigende 

bloeding

Ja/twijfelachtig

Is er een medisch 
beleid opgesteld?

Nee

Is het een dringende 
vraag die nu 

beantwoord moet 
worden?

Ja

Begeleiding handelt conform medisch beleid

Nee
Begeleiding belt direct 112 en volgt 

instructies hulpdienst op

Ja

Medicatiefout of 
dringende 

medicatievraag?

Nee

Dient de vraag de 
eersvolgende 

werkdag in 
behandeling te 

worden genomen?

Ja

Begeleiding belt 0114-382174 en houdt 
het volgende bij de hand:
- persoonsgegevens cliënt
- actuele medicatielijst cliënt
- evt. aanvullende relevante gegevens cliënt

Nee
Is het antwoord op de vraag 
terug te vinden in de 
rapportage (Plancare) of in 
een (persoonsgebonden) 
protocol?

Ja

Is het antwoord op de vraag 
terug te vinden in de 

rapportage (Plancare) of in 
een (persoonsgebonden) 

protocol?

Ja

Begeleiding handelt conform protocol of 
schriftelijk vastgelegde afspraak

Nee Begeleiding stuurt een e-mail naar 
medischedienst@tragelzorg.nl of belt de 

eerstvolgende werkdag naar 0114-
382271

Beslisschema voor begeleiding bij een medische vraag rondom een intramurale cliënt

Medische vraag 
(lichamelijke en/of 

psychische 
klachten)

Ja

Begeleiding handelt conform protocol of 
schriftelijk vastgelegde afspraak

Nee

Begeleiding belt 0114-382174 en houdt 
het volgende bij de hand:
- persoonsgegevens cliënt
- actuele medicatielijst cliënt en evt. 
(persoonsgebonden) protocol
- evt. relevante gegevens cliënt 
(temperatuur, bloeddruk, bloedsuiker, etc.)
- een duidelijk geformuleerde vraag voor de 
verpleegkundige

Nee

De vraag kan 
wachten en dient 
op termijn in 
behandeling 
genomen te worden

Ja

Begeleiding handelt conform protocol of 
schriftelijk vastgelegde afspraak

Nee Begeleiding noteert de vraag in het 
 visiteschrift , zodat deze de eerstvolgende 
verpleegkundige visite in behandeling 
genomen kan worden

Ja

Is het antwoord op de vraag 
terug te vinden in de 

rapportage (Plancare) of in 
een (persoonsgebonden) 

protocol?
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