BEHANDELING / OEFENINGEN e.d.
datum

adviezen, leefregels en oefeningen resp. evaluatie VAS-scores

doel (mobiliseren, stabiliseren, spierversterken etc.)

©PB-2010

PATIËNTKAART FYSIOTHERAPIE

omschrijving / uitvoering

patiëntnummer

naam			

voorletters

adres			

geb. datum

pc

e-mail

plaats		

telefoon thuis		

06

M/V

werk

beroep / werkzaamheden
verzekering			

AV-pakket

VAS:

millimeter

polisnr.		

BSN

legitimatie

VAS:

millimeter

huisarts		

specialist

specialisme

		

specialist

specialisme

verwijsdatum
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t.a.v. subdoelen:
t.a.v. hulpvraag:
t.a.v. verwachting:
beoordeling behandelproces:
afwijking verwacht behandelverloop
reden van afsluiten behandeling		

(eindcode)

nazorg / afspraken met patiënt
d.d.

veranderingen t.o.v. anamnese

BEHANDELING / JOURNAALGEGEVENS

verslag aan verwijzer

datum

veranderingen t.o.v. onderzoek
(SOAP = Subjectief, Objectief, Analyse en Plan)

datum afsluiting

verwijzer

therapeut

einddatum

eindcode

opmerkingen

(SOAP = Subjectief, Objectief, Analyse en Plan)

t.a.v. hoofddoel:

diagnose
verwijsgegevens / consultvraag / DTF reden		
code

BEHANDELING / JOURNAALGEGEVENS

volgens therapeut

conclusie en gevolgen voor therapie

volgens patiënt

veranderingen t.o.v. onderzoek

resultaat

veranderingen t.o.v. anamnese

		

datum

EVALUATIE EN AFSLUITEN BEHANDELING

conclusie en gevolgen voor therapie

(zoeken naar gegevens rond het ervaren gezondheidsprobleem,

ANAMNESE		
richtinggevend voor het fysiotherapeutisch onderzoek

datum

therapeut

contactreden / hulpvraag
inventarisatie problemen
(zoveel mogelijk in maat en getal)

ONDERZOEK (vervolg)

Diagnostische verrichtingen

Bevindingen / resultaten van onderzoek

o.a. inspectie, palpatie, bewegingsonderzoek,
specifieke tests en meetinstrumenten, vragenlijsten

in termen van (stoornissen in) functies of anatomische eigenschappen en/of (beperkingen in) activiteiten
en/of participatie(problemen), zoveel mogelijk in maat en getal

- lokalisatie
- ontstaan
- verloop
- aard
- ernst
- stoornissen
- activiteiten
- participatie
- bevorderend
- belemmerend

sport / hobby
hulpmiddelen
woonsituatie
arbeidsverzuim
bedrijfsarts
ARBO-arts
VAS:

psychisch / sociaal-maatschappelijk

millimeter

ANALYSE (samenvatting en interpretatie van de in de vorige stappen verzamelde gegevens en de conclusies daaruit)

Fysiotherapeutische Diagnose

(beknopte samenvatting van relevante factoren als leeftijd, contactreden, aard en ernst van de belangrijkste
functieproblemen, beloop, prognose en beïnvloedbaarheid, onderliggende medische, persoonlijke en externe factoren)

tractusanamnese / nevenpathologie

X-foto e.d.
stoornissen in functies /anatomische structuren

omgang met functioneren

medicatie
andere / eerdere zorg

mening patiënt over gezondheid

verwachting patiënt

beperking in activiteiten / vaardigheden

problemen in participatie

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4
ONDERZOEK (objectiveren van aard en ernst van de functioneringsproblemen v/d patiënt)

indicatie voor fysiotherapie?

ja / nee

(toelichting)
(extra info?)

Diagnostische verrichtingen

Bevindingen / resultaten van onderzoek

gebruik richtlijn / protocol?

ja / nee

(toelichting)

o.a. inspectie, palpatie, bewegingsonderzoek,
specifieke tests en meetinstrumenten, vragenlijsten

in termen van (stoornissen in) functies of anatomische eigenschappen en/of (beperkingen in) activiteiten
en/of participatie(problemen), zoveel mogelijk in maat en getal

conclusies t.a.v. consultvraag

(relatieve) contra-indicaties

BEHANDELPLAN (SMART = Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden)

beoogd eindresultaat / hoofddoel

termijn

subdoelen

geplande interventies

periode / evaluatie

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

adviezen, leefregels, oefeningen
afspraken met verwijzer, collega’s, andere disciplines

VAS:

millimeter

verwachte duur behandelperiode

verwacht aantal zittingen

behandelplan besproken en akkoord van patiënt

ja / nee

toestemming bijzondere / voorbehouden handeling

ja / nee

