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Vragenlijst Trap 1 
 
Naam uitvoerder assessment:  

 
Functie uitvoerder assessment:  Arts (huisarts [in opleiding],     

    specialist ouderengeneeskunde [in  
    opleiding], anderszins)  

 Verpleegkundige (wijk-/praktijk-) 
 Praktijk-/doktersassistent  
 Anders, namelijk:  

 
Indien u als uitvoerder van deze 
vragenlijst geen huisarts bent, is de 
betreffende huisarts op de hoogte van 
afname van de vragenlijst? 

 Ja 
 Nee 

Datum afname vragenlijst:  
 
 
 
 
 

Plak hier eventueel  
een patiëntensticker 

 
 
 

 
 
 

Plaats hier eventueel  
een stempel van de huisarts 

 

Naam: 
 
Geboortedatum: 
 
Geslacht: 

 Man 
 Vrouw 

 
Burgerservicenummer (BSN): 
 
Adres: 
 
Postcode: 
Woonplaats: 
 
Telefoonnummer: 
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Deze vragen helpen u om een juiste inschatting te maken op de diverse 
domeinen voor kwetsbaarheid.  
 
 
1. Multimorbiditeit, patiënt heeft: 

 geen of 1 belangrijke chronische aandoening 
 2 belangrijke chronische aandoeningen 
 3 of meer belangrijke chronische aandoeningen 
 onbekend 

 
2. Polyfarmacie, patiënt heeft: 

 minder dan 4 langdurig voorgeschreven medicijnen 
 4 of meer langdurig voorgeschreven medicijnen 
 onbekend 

 
3. Geheugenproblemen, patiënt heeft: 

 geen geheugenproblemen 
 lichte vergeetachtigheid 
 dementie (gediagnosticeerd) 
 onbekend 

 
4. Zintuigen, patiënt heeft: 

 geen problemen met horen of zien 
 enige problemen met horen of zien 
 problemen met horen of zien 
 onbekend 

 
5. Beperkingen dagelijks leven, patiënt: 

 kan zichzelf volledig verzorgen zonder hulp van professionele zorg of  
    mantelzorg 

 is enigszins afhankelijk van professionele zorg of mantelzorg 
 is in hoge mate afhankelijk van professionele zorg of mantelzorg 
 onbekend 

 
6. Mobiliteit, patiënt is: 

 in staat zich zelfstandig te verplaatsen 
 in staat zich met enige hulp te verplaatsen 
 niet in staat zich te verplaatsen 
 onbekend 

 
7. Vallen, patiënt is: 

 niet gevallen in de laatste 12 maanden 
 1 keer gevallen in de laatste 12 maanden 
 2 keer of vaker gevallen in de laatste 12 maanden 
 onbekend 
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8. Mantelzorg, patiënt heeft: 
 voldoende en stabiele mantelzorg 
 onvoldoende of instabiele mantelzorg 
 geen mantelzorg 
 onbekend 

 
9. Eenzaamheid, patiënt heeft: 

 geen last van eenzaamheid 
 last gehad van eenzaamheid in de laatste 12 maanden 
 onbekend 

 
10.Sociaal netwerk, patiënt heeft een: 

 voldoende groot en kwalitatief sterk sociaal netwerk 
 groot maar kwalitatief zwak sociaal netwerk 
 klein maar kwalitatief sterk sociaal netwerk 
 klein en zwak of geen sociaal netwerk 
 onbekend 

 
11.Depressieve klachten, patiënt heeft: 

 geen depressieve klachten 
 depressieve klachten 
 onbekend 

 
12.Angstklachten, patiënt heeft: 

 geen angstklachten 
 angstklachten 
 onbekend 

 
13.Lichamelijk onvoldoende verklaarde klachten, patiënt heeft: 

 geen lichamelijk onvoldoende verklaarde klachten 
 lichamelijk onvoldoende verklaarde klachten 
 onbekend 

 
14.Andere psychiatrische klachten, patiënt heeft: 

 geen andere psychiatrische klachten 
 wel andere psychiatrische klachten, te weten ……………… 
 onbekend 
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Conclusie: 

U heeft nu alle domeinen langsgelopen waarop een oudere kwetsbaar kan zijn. 

Op basis van de gegevens die u al over deze patiënt heeft, hoe schat u de 
kwetsbaarheid van deze patiënt in? 
 

 Niet kwetsbaar 
 

 Onduidelijk  -> ga door naar:  
     Easycare-Instrument Trap 2/ Probleemanalyse 
 

 Kwetsbaar  -> ga door naar Easycare-Instrument Trap 2/ Probleemanalyse 

 

Indicatie huisbezoek: 
 Ja 
 Nee 

 
 
 

Opmerkingen/vragen: 
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Meer informatie: 
 
Easycare, Radboudumc, afdeling Geriatrie 
Reinier Postlaan 4, 6525 CG, Nijmegen (route 925)   
E-mail: EASYcare@umcn.nl 
Telefoon: 024 – 366 82 82 
www.Netwerk100.nl 

Of: Easycare Scholing & Training, Radboud Zorgacademie 
Radboudumc, G. van Swietenlaan 2, 6525 GB  Nijmegen (route 51) 
E-mail: sb@rz.umcn.nl 
Telefoon: 024-361 88 59 
www.umcn.nl/easycare 
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