
Casus scholing palliatieve zorg bij Envida. 
 
Betreft mw Scheerling, geb. 24-07-1948. 
Zij is opgenomen ivm gevorderde dementie. 
Medische voorgeschiedenis: 
Diabetes mellitus waarvoor orale medicatie. 
Nierkanker met uitzaaiingen in de botten waarvoor een nier is verwijderd in 2017 waarna nog 
behandeling met chemotherapie. Er zijn later uitzaaiingen in de botten geconstateerd maar daar is 
geen behandeling meer op gegeven vanwege de toen al vorderende dementie. 
 
 
Voor opname woonde mw samen met haar echtgenoot.  
Zij woonden in een flat, zonder lift, op 2 hoog. 
Zij hebben 3 kinderen, 2 dochters en 1 zoon. Uit een eerder huwelijk heeft mw een zoon. Haar eerste 
echtgenoot is vlak na de geboorte overleden. Totaal dus 4 kinderen. 
Echtgenoot heeft beginnende ziekte van Parkinson. Hij functioneert nog zelfstandig maar de zorg 
voor zijn vrouw werd te zwaar. De jongste dochter woont in de buurt en deed al enige tijd hand en 
span diensten. De andere kinderen wonen verder weg en sprongen bij, daar waar ze konden. 
Er was thuiszorg voor de dagelijkse lichamelijke zorg voor mw en 3 uur WMO huishoudelijke zorg per 
week. 
De laatste tijd voor de opname werd vooral het dwaal gedrag te zwaar. 
De echtgenoot geeft ook aan dat hij het erg moeilijk vind om te zien hoe zijn vrouw veranderd. Zij 
was altijd een goed verzorgde trotse vrouw. Ze ging wekelijks naar de kapper en frequent naar de 
pedicure en manicure. Nu verwaarloost ze zichzelf en heeft ze decorum verlies. 
 
Mw is nu enkele weken opgenomen op je afdeling en valt je op dat mw mogelijk pijn heeft. 
Tijdens de verzorging geeft ze signalen van pijnklachten (grimas)  en mw verzet zich tegen het 
mobiliseren. Ook bij het lopen vermoed je pijn vanwege de houding die mw aanneemt.  
Ook valt op dat mw meer verward is. Ze is ’s nachts onrustig en overdag wat stil en terug getrokken. 
In haar onrust ’s nachts staat ze op en dwaalt over de afdeling, soms ontkleed. 
 
Je hebt contact gehad met de echtgenoot en zoon De zoon heeft wat boos gereageerd omdat hij 
vond dat er beter toezicht moest zijn op zijn moeder en haar gedrag. Hij vind het slechte zorg als zijn 
moeder ontkleed over de gang kan dwalen. De echtgenoot is vooral verdrietig om zijn vrouw zo te 
zien veranderen. Hij vindt dat ze dat niet verdient. 
 
Je wilt de casus bespreken in het MDO vanwege de toenemende lijdenslast die je signaleert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-Welke problemen signaleer je op de vier verschillende dimensies. 
-Ter voorbereiding op het MDO wil je goed beslagen ten ijs komen. Welke meetinstrumenten gebruik 
je om je observaties te ondersteunen? Zijn er meetinstrumenten die jullie reeds gebruiken? Zo ja 
welke? 
-Zie je medicamenteuze behandelmogelijkheden? Zo ja, voor welke symptomen en hoe zou de 
behandeling er uit kunnen zien? 
-Eventueel nog andere behandelopties dan medicamenteus? 
-Welke andere disciplines, denk je, dat een rol kunnen hebben in deze casus 
-Ken je een meetinstrument om de (over-)belasting van de mantelzorg te meten? 
Heb je er ervaring mee? 
-Wat bespreek je met de echtgenoot en zoon mbt de veranderingen in gedrag van zijn vrouw? 
 
 
 
 
 
 
 


