Visite lopen (op afdeling Interne geneeskunde)
Anamnese
•
•
•
•
•
•

Hoe voelt patiënt zich in het algemeen?
Specifiek aandacht voor (verandering in) respiratoire klachten
Hoe is de intake van patiënt? Is er reden voor bijvoeding?
Zijn er problemen met mictie of defecatie (obstipatie of juist diarree?)
Zijn er pijnklachten en moet het pijn beleid aangepast worden?
Spelen er eventuele psychosociale problemen en hoe is de stemming?

Lichamelijk onderzoek
•
•
•
•
•
•

Hoe zijn de vitale parameters (polsfrequentie, bloeddruk, saturatie, ademhalingsfrequentie, temperatuur)?
Heeft patiënt O2 behoefte? Zo ja, hoeveel en is dit veranderd t.o.v. eerder?
Gebruikt patiënt hulpademhalingsspieren?
Is er sprake van perifere oedemen?
Is patiënt helder en adequaat?
Wat is de MEWS score?

Aanvullend onderzoek
•
•
•
•

Check of er vandaag laboratorium- of röntgenonderzoek is verricht.
Check of er nieuwe microbiologische uitslagen bekend zijn geworden.
Check of er een indicatie is om een ECG te verrichten vanwege medicatie die wordt gebruikt
Overleg over de interpretatie en aanvragen van je aanvullend onderzoek laagdrempelig met de supervisor

Beleid
•
•
•
•
•

Aanpassen van O2 suppletie met het afspreken van een streefsaturatie (bijv. >94% voor patiënten met
blanco voorgeschiedenis, bij COPD laagdrempelig overleg met longarts over streef )
Moeten er andere specialismen geconsulteerd worden, m.n. intensive care?
Is er noodzaak tot consultatie van andere disciplines (diëtist, fysiotherapeut, geestelijke verzorging)?
Moeten er aanpassingen worden gedaan in de medicatie en infuusbeleid o.b.v. het klinisch beloop en
aanvullend onderzoek?
Zijn eventuele behandelbeperkingen vastgelegd en wordt dit reëel geacht?

Samenvatting voor de dienst
•
•
•
•
•
•

Naam zaalarts + supervisor met telefoonnummers
Is de besmetting met het nieuwe coronavirus bewezen of is er een verdenking?
Voorgeschiedenis
Hoeveelste ziektedag betreft het?
Streefsaturatie
Eventuele behandelbeperkingen
Productie van werkgroep met input vanuit Erasmus MC en UMC Utrecht

