
 

Notulen cliëntenoverleg 
Datum 3 maart 2021 

Tijd 14.30 – 15.30 
Aanwezigen Karima (voorzitter), Maryan (notulist), Sara, Souhailla, Anas, 

Noufissa, Nabila, Khadija 
Afwezigen met kennisgeving  

 
1. Welkom 

Maryan heet iedereen welkom. Cliëntenoverleg vindt middels TEAMS meeting plaats. 
 
2. Agendapunten 
De volgende cliënten worden besproken: 

- Mw. Jalboot 
- Mw. Morabit 
- Mw. Grims 
- Mw. Kort 
- Dhr. Daouayry 
- Dhr. el Bannani (per 1-3-21 uit zorg) 

 
3. Mw. Jalboot 
Zorgen rondom mw:  

1. Obsessie voor schoonmaak, schoonmaak gaat boven persoonlijke verzorging, terwijl 
mw. lichamelijk achteruitgaat.  

2. Toename overwicht 
3. Partner haalt overdatum voedsel tot ergernis van zorgverleners en mw./familie. 
4. Bemoeienis van overige familie/kinderen met de zorgverlening. 

 
Oplossingen om deze zorgen aan te pakken: 

- Karima/Maryan gaan in gesprek met contactpersoon/zoon Hassan 
Tijdens het gesprek zullen er afspraken worden gemaakt rondom het schoonmaken, 
zorg en begeleiding voor partner en hulp van de partner bij het boodschappen doen, 
bemoeienis van overige familie hoe dat voorkomen kan worden. 

- Maryan: regelt verwijzing dietiste voor begeleiding van bij de voeding en 
fysiotherapie om beweging te stimuleren ivm knie- en rugklachten. 

- Karima: woning zoeken om passende woning te vinden. 
- Zorgverleners: Duidelijk naar mw. communiceren en herhalen (meestal 3 herhalingen 

nodig) voor dat het tot mw. doordringt wanneer je voor pv komt en wanneer je voor 
hv. Komt.  

 
4. Mw. Morabit 
Zorgen rondom mw:  

- Corona positief getest, klachten zijn gelukkig mild. 
 
Oplossingen om deze zorgen aan te pakken: 

- Er zijn 2 vaste zorgverleners uit te route gehaald en ingezet om verdere besmetting 
te voorkomen. 

- Controle vitale functies uitvoeren. 
  



 

5. Mw. Grims 
Zorgen rondom mw:  

- Er zijn sigaretten in de keuken, honing in de koelkast aangetroffen. 
- Mw. valt regelmatig. 
- Mw. weigert te douchen. 
- Mw. heeft gele korsten op haar tepels, zwarte bultje op haar been en haar bilnaad is 

rood. 
- Zoon wil dat we een kapper, pedicure en manicure aan huis regelen. 

 
Oplossingen om deze zorgen aan te pakken: 

- Zorgverleners: Mw. blijven stimuleren en begeleiden bij het douchen, observeren 
huid, geheugen, voeding en vocht. 

- Zorgverleners: om valincidenten te voorkomen zorgen dat iedereen tijdens de 
zorgmomenten beschikt over een sleutel. 

- Maryan: Uitbreiding indicatie aanvraag in gang zetten. 
- Maryan: Personenalarm is aangevraagd. 
- Maryan/Willem: verwijzing en inzet fysio, diëtiste, huidtherapeut 
- Maryan: kapper, pedicure en manicure inzet  

 
6. Mw. Kort 
Zorgen rondom mw:  

- Mw. komt met moeite uit bed, heeft last van ochtendstijfheid, heeft hulp nodig bij de 
transfers. Mw. wil in de ochtend niet gedoucht worden. 

- Mw. ervaart veel pijnklachten in haar benen, onderzoek loopt nodig, onduidelijk wat 
de oorzaak daarvan is. 

- Mw. valt regelmatig. 
 
Oplossingen om deze zorgen aan te pakken: 

- Zorgverleners: Mw. wordt in de avond gedoucht op ma-woe-vrij. 
- Zorgverleners: om valincidenten te voorkomen zorgen dat iedereen tijdens de 

zorgmomenten beschikt over een sleutel. 
- Zorgverleners: benen insmeren met Voltaren. 
- Maryan: WLZ indicatie aanvraag in gang zetten. 
- Maryan: Personenalarm is aangevraagd. 
- Maryan: verwijzing en inzet fysiotherapie 

 

7. Dhr. Daouayry 

Zorgen rondom dhr:  
- Medicatie bestellingen worden niet tijdig opgepakt.  

 
Oplossingen om deze zorgen aan te pakken: 

- Sara/Anas geven tijdig aan Khadija door welke medicatie er besteld moeten worden. 
Zorgverleners: Mw. wordt in de avond gedoucht op ma-woe-vrij. 

 

8. Dhr. el Bannani 

- Per 01-03-21 is dhr. na goed overleg met zijn moeder uit zorg. Zijn moeder wil 

gespecialiseerde begeleiding zoeken voor dhr. wegens zijn ziekte. 



 

9. Afsluiting 
Geen vragen. Het overleg is afgesloten. De planning van de werkoverleggen/cliënten overleggen zijn 
reeds bekend. Zet het in jullie agenda vast. 


