Vragen bij casusbespreking met Omaha System
Gebruik onderstaande vragen voor het bespreken van een cliënt voor wie je zorg wilt vastleggen met
Omaha System.
1. Kiezen van aandachtsgebieden:
•

Hoe is de verhouding tussen de beleving van de cliënt, de mantelzorg en de
inschatting van de zorgverlener?
- Komt datgene wat de cliënt wil overeen met wat de mantelzorger wil?
- Komt datgene wat de cliënt en/of mantelzorger wil overeen met wat de
zorgverlener noodzakelijk vindt?
- Is er overeenstemming over de prioriteiten?
- Wat is nog onduidelijk?

•

Zijn er gebieden uit elk domein benoemd?
- Zo ja, bij welk domein ligt de prioriteit voor het handelen?
- Zo nee, waarom niet?

•

Gaat het alleen om de cliënt, of ook om de leefeenheid of de gemeenschap?

•

Zijn het alleen actuele aandachtsgebieden, of is er ook sprake van potentiële en
gezondheidsbevorderende aandachtsgebieden?

2. Cliëntuitkomsten (scores) per gebied:
•
•
•

•

•
3.

Is de score op de gewenste situatie veel hoger dan op de huidige situatie?
Zo ja, dan betekent dit dat er veel aan de situatie verbeterd kan worden. Is dat reëel?
Als er geen verschil is tussen de huidige en de gewenste score, betekent dit dat er
geen vooruitgang mogelijk is. Zijn er dan wel acties nodig om de situatie stabiel te
houden?
Als de score van de gewenste situatie lager is dan die van de huidige situatie
betekent dit dat je een achteruitgang verwacht. Zijn de acties dan adequaat om die
achteruitgang zo min mogelijk te laten zijn?
Is helder op welke termijn de uitkomsten behaald kunnen worden?

Acties per gebied (soort actie en actievlak):
•
•
•

Zijn de acties (soort actie en actievlak) logisch gezien de gekozen
aandachtsgebieden?
Kun je met deze acties (soort actie en actievlak) de gewenste score bereiken?
Zijn er acties gekozen uit elke categorie (AIB, B, CM, MB)?
- Zo ja, bij welke categorie ligt de prioriteit voor het handelen?
- Zo nee, waarom niet?
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•

Passen de acties (soort actie en actievlak) bij de kennis, het gedrag en de status
(ernst) van de signalen en symptomen geobserveerd, gemeten, of verteld door de
cliënt en zijn mantelzorg?
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