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Casus 1 

Een bedlegerige cliënt van 75 werd ingestuurd met een 
femurfractuur als gevolg van een val uit bed. Omdat 
post-operatieve mobilisatie er niet in zat, is door de 
orthopedisch chirurg niet geopereerd maar stabilisatie 
door middel van fixatie en tractie toegepast. Met de 
nodige hulpmiddelen kwam hij terug. Pijnbestrijding: 
paracetamol. Geen Fraxiparine voorgeschreven. 

Drie dagen later kreeg ‘s nachts de patiënt een massale 
gastrointestinale bloeding en overleed in shock voordat 
de ambulance arriveerde.  

Er was geen voorgeschiedenis van gastrointestinale 
bloedingen of onderzoek daarnaar, noch redenen om 
met het risico op deze complicatie rekening te houden.  
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Casus 2 

Een 87-jarige bewoonster onderging een operatie om een 
versleten en pijnlijke knie te vervangen. Zij kreeg p.o. 
(urine-incontinentie) een verblijfskatheter en antibiotica 
voor urineweginfectie. Zij wordt koortsvrij overgedragen 
met een revalidatieprogramma: dagelijkse fysiotherapie. 

Na terugkomst op haar kamer lukt het de fysio niet 
mevrouw uit bed te krijgen, want zij wil nu ‘uitrusten’.  

Vijf dagen later meldt de fysio dat de cliënt beiderzijds 
decubitus op haar hielen ontwikkelt. U vindt geen 
documentatie van voorafgaande decubituspreventie. 

 De decubitus vereist dagelijkse verzorging. Als gevolg van 
de decubitus kan de cliënte pas 20 dagen later dan 
verwacht weer aan de revalidatie beginnen.  
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Casus 3 

Hein is een 87-jarige man, die (bij intake) zegt gewend te 

zijn elke dag vier glazen port te drinken. Echtgenote is 

recent overleden en kinderen en vrienden komen steeds 

minder. Zelf voelt hij zich er goed bij. Het helpt hem om 

door de saaiheid en de eenzaamheid heen te komen.  

Bij de intake heeft hij van de arts te horen gekregen, dat 

deze inname te veel is. Er wordt met hem afgesproken, 

dat hij in de gemeenschapsruimte voor of na de maaltijd 

aan de dienstdoende verzorgende één glas mag vragen.  

Dat vindt hij niks: ‘dan hoeft het niet van mij’. Na drie dagen 

mokken wordt hij ‘s nachts zo opstandig dat hij poogt het 

raam uit te stappen. Hij breekt daarbij een heup.  
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